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বিশ্বাবিভ্তাসংগ্রহু 
বিস্তার বন্ুবিজ্ভীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন 

করিয়। দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমাল! রচিত হইয়াছে 
ও হইতেছে, কিন্তু বাংল ভাষায় এরকম বই বেশি নাই। 
এই অভাবপুবণের জন্য ১ বৈশাখ ১৩৫০ হুইতে বিশ্বভারতী 
বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রস্থমাঁল। প্রকাশে ব্রতী হইয়াছেন । 
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£ প্রকাশিত হইয়াছে ॥ 

সাহিত্যের ম্ব্ূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
কুটিরশিল্প : শ্রীরাজশেখর বস্তু 
ভারভের সংস্কৃতি : শ্রক্ষিভিমোোহন সেন শাস্ত্রী 
বাংলার ব্রত : শ্রঅবনীকজ্রনাথ ঠকুৰ 
জগদীশচক্দের আবিষ্কার : শ্রীচারুচন্দ্র ষ্টাচাধ 
মায়াবাদ : মহামক্োপাধ্যায় আপ্রমথনাথ তর্কভনণ 
ভারতের খনিজ : শ্রাবাজশেখব বস্থ 
বিশ্বের উপাদান : শ্াচাকুচজ্দ্র ভট্রাচাধ 
হিন্দু রসায়লী বিদ্যা: আচাষ শ্রী প্রফুলউক্জ্র বা 
নক্ষত্র-পরিচয় : অধ্য!পক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ 
শারীরবুত্ত : ডক্টর ক্ষব্দেন্জ্কুমাব প।ল 
প্রাচীন বাংল ও বাঙালী : ডক্টর স্রকুমাব সেন 
বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ্খ : অধ্যাপক শ্রীপ্পিরদারঞ্চন বায় 
আসুবেদ-পরিচয় : মহাামহোপাধ্যায় আ্ীগণনাথ সন 
বঙ্গীয় নাট্যশালা : শ্ব্রজেক্্রনাথ বন্দ্যাপাধ্যা় 
রঞ্জন-দ্রব্য : ডক্টুব ছুঃখহ বরণ চক্রবতী 
জমি ও চাষ: ডক্টর সত্যপ্রলীদ রা £চীধুরা। 
যুঙ্ধোভর বাংলার কষি-শিল : ডক্টর মুহম্ম কুদরত এ খুদা 
রায়তিব কথা : শ্ীপ্রনথ চৌধুরী 
জমির মালিক : শ্রীঅতুলচন্ছ্র গুপু 
বাংলার চাষী : আ্ীশান্তিত্প্ির বন 
বাংলার রায়ত ও জনিদ্াব : ন্ুক্টর শচীন তেন 
আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা - শ্রীঅনাথনাথ লঙ্থ 
দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : শ্রীডমে শচন্দ্র শ্রাচাধ 
বেদাস্ত-দর্শন : ডক্টুর রমা চৌধুরী 
যোগ-পরিচয় : ডক্টুর মহেন্দ্রন!থ সরকার 
রসায়নের ব্যবহার : ভক্টর সবানী শংকর গুহ সরকীর 
রম্নের অ বিষ্কার : ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত 
ভারতের ধনজ: শ্রীলভ্যোন্দ্রকুমার বস্তু 



৬২ €৩এব ০৩, 

৮ম এল সরদলের নী 

বিশ ভারত। এ্রস্সালয় 
২ বডকম ঢাঠিতোয স্টাট 

ব্মল-বমাত। 



এই বইয়ে মুক্ত চিত্রাবলী দেরাছুন ফরেস্ট রিসার্চ ইনপিট্যুট-এর 

সৌজন্যে প্রাপ্ত । আমার কন্তা শিউলি বইয়ের পাগুলিপির 
প্রতিলিপি করে ও অন্য নানা! রকমে সাহায্য করেছেন । __-লেখক 

১৩৫৩ 

মুল্য আট আন! 

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন 

বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকাঁনাথ ঠাকুর লেন, কলিকাত। 

মুদ্রাকর শ্রীরামকুষ্ণ ভষ্টাচাধ 

প্রভু প্রেস, ৩০ কর্ন ওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা 
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জলপাইগুড়ি 

গোরুমার। | 

সাল অবণা। 



দেওদার অরণা। জউনসর | ঘুক্তপ্রদে* 
২, 

নি ও. কভেনি, গুহীত ফটো গ্রাফ 



প্রস্তাবন। 

অরণ্য থেকে যে সব জিনিন উৎপন্ন হয় তার মধ্যে প্রধান জিনিস বাহাদুরী 

কাঠ। গাছ মোটা আর কাণ্ড উচু না হলে সাধারণত তার থেকে এত 
বাহাছুরী কাঠ উৎপন্ন হয় না, যাতে কাটবার আর নিয়ে আসবার খরচের পড়তা 

পোষায়। যে সব গাছের কাঠ ভাল আর দামী সেগুলি ওই রকম বড় হতে 

প্রায়ই ১৫২০০ বছর লেগে যায়। এর থেকে বোঝ! যাৰে যে কোনও অরণ্য 

যদি কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয় তবে সেটা রক্ষা পাওয়া কঠিন। কারণ 
১৯৫ বৎসর পরে কে ভোগ করবে, সেই আশায় অরণা রক্ষা করা কোনও 

ব্যক্তিবিশেষের কাছে আশা করা যায় না। বরং অরণ্যের দ্বত্বাধিকারী ষে 

কোনও লোকেরই ইচ্ছা! হবে যে ওই অরণ্য থেকে এখনই ষা পাওয়! যাঁয় তাই 

নিয়ে নেওয়া যাক এবং তারপর অরণ্য কেটে নগর বসানো বা চাষের জন্ত 

জমি বিলি করা যাক, কারণ চাষের ফল শীপ্রই পাওয়া যায়। বিশেষত দেশে 

যত শাস্তি শৃঙ্খল! স্থাপন হয়, পাধারণত অরণ্যের ধ্বংসও ততই শীন্্র শীন্ 

চলে; কারণ এই অবস্থায় লোকের চাষবাস বৃদ্ধি পায়। 

সমগ্রভাবে দেশের এতে খুবই ক্ষতি। এতে দেশের বনজের অভাব তো 
হয়ই; তা ছাড়া আরে! অনেক রকম ক্ষতি হয় যার আলোচনা এখানে 

অপ্রাসঙ্গিক হবে। দৃষ্টান্তত্বরূপ কেবল এইটুকু বলা যায়.যে দামোদর নদীতে 
'যে মধ্যে মধ্যে ভীষণ বন্তা হয় তার একমাত্র কারণ দামোদরের উৎপত্তিস্থল 

ছোট নাগপুর অঞ্চলের অরণ্যের ধ্বংস। 

কাজেই সমগ্রভাবে দেশের লোকের ভালর জন্যে দেশের অরণ্য-সম্পন্তি 
ক্ষ] কর দরকার আর এই দায়িত্ব সব দেশেই প্রধানত রাজশক্তির (96969)। 

ভারতবর্ষে দেশীয় রাজ্যগুলি বাদ দিলে ইংরেজ-শাসিত ভারতের আয়তন 
মোটামুটি ৮,৫০০ বর্গমাইল। এর মধ্যে সরকারি অরণ্যের পরিমাণ 
১,০০১০০৩ বর্গমাইল, অর্থাৎ সাড়ে আট ভাগের এক ভাগ। 

দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যেও অনেকগুলিতেই কিছু কিছু সরকারি অরণ্য 



গু টি 

ভারতের বনজ 

& 05. 8 

15৮ রঃ 

ভারতবর্ষে সরকারী অরণ্যের সংস্থান 

আছে। এ ছাড়৷ বেসরকারি অরণ [ও কিছু কিছু আছে। এসবের 

ঠিক জানবার উপায় নেই। বস 

এক সময় ভারতের প্রায় সর্বজ্রই অরণ্য ছিল। রামায়ণ, মহাভারত 

লে মনে হয় যে, সে সময়ে মানুষের বসতি র চেয়ে বোধ হয় অরণ্যই € 

ছিল বা ছুই-ই সমান ছিল। এ 



| 

ভারতের বনজ € 

“দিকে দিকে দেখা যায় বিদর্ভ বিরাট 

অযোধ্য। পাঞ্চাল কাঞ্চী উদ্ধত ললাট,", 

ব্রাহ্মণের তপোবন অদ্ুরে তাহার 

নির্বাক গম্ভীর শান্ত সংযত উদ্বার।” 

নৈসগিক প্রকৃতি ও মানুষ এ দুইয়ের পক্ষেই এই রকম ব্যবস্থাই সবচেয়ে 

্বাস্থাকর। কিন্তু ক্রমশ বসতি-বিস্তারের সে সঙ্গে অরণ্যের ধ্বংসও হচ্ছিল, 

তার প্রমাণ খাগুবদাহন। ব্রিটিশ শাসনে সমস্ত দেশে অনেকদিন শাস্তি ও 

শৃঙ্খলা স্থাপন হওয়া অরণ্যের পক্ষে বিশেষ দুর্ভাগ্যের কারণ হয়েছে । মুঘল 

বাদশাহের। যে অরণ্যে বাঘ-ভান্্ক শিকার করতেন এখন তার অনেক জায়গ! 

মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে । তবে প্রায় একশ বছর থেকে অরণ্য-সংবক্ষণের 

কাজ আরম্ভ হওয়ায় যত অরণ্য ধ্বংস হতে পারত, তা হয়নি। যাই হোক 

এখন দেশে যে অরণ্য অবশিষ্ট আছে তার মোটামুটি সংস্থান এইরূপ : 
(১) উত্তর অরণ্য--উত্তর দিকে একরাজি অরণ্য উত্তর-পশ্চিমে কাশ্মীর 

থেকে আরম্ভ করে হিমালয় ও হিমালয়ের তরাই অঞ্চল ধরে পাঞ্জাব ও যুক্ত- 

প্রদেশের মধ্যে দিয়ে গোরখপুর থেকে নেপালের মধ্যে প্রবেশ করেছে। 

তারপর দাঞ্জিলিঙের কাছে নেপাল থেকে বেরিয়ে জলপাইগুড়ির মধ্যে দিয়ে 

আসামের উত্তর-পৃব সীমান্ত আর পূর্ব সীমাস্ত ধরে দক্ষিণে চট্টগ্রামের ভেতর 

দিয়ে বর্মায় চলে গিয়েছে। 

এই উত্তর অরণ্যের দক্ষিণে, আর্যাবর্তে আর অরণ্য বেশী অবশিষ্ট নেই, 
কেবল চট্টগ্রামে ও পার্বত্য চট্টগ্রামে, গারো আর খাসিয়া পাহাড়ে, আর 

হন্দরবনে খুব বড় বড় অরণ্য আছে। 

(২) হিমালয়ের অরণ্যরাজির দক্ষিণে গঙ্গার সমতলে কোন অরণ্য নেই। 

আবার বিস্তৃত অরণ্য পাওয়া যায় মধ্য-প্রদেশে। এই মধ্য অরণ্যরাজি পশ্চিমে 

স্ুরাট থেকে আরম্ভ করে সাতপুর। পর্বত আর মধ্যপ্রদেশের ভিতর দিয়ে 

একদিকে দাক্ষিণাত্যে চলে গিয়েছে আর একদিকে সুন্দরবন পর্যস্ত এসেছে। 



৬ ভারতের বনজ 

(৩) তৃতীয় অরণ্যরাজি পশ্চিম উপকূলে । এট! বোগ্বাই প্রেসিডেন্সির থান! 
জেলায় আরম্ভ হয়ে পশ্চিমঘাট ধরে কতকট! ছাড় ছাড়া ভাবে কানারা, 
মালাবার, নীলগিরি ও আনামালাই পরত ধরে ও|রতের দক্ষেণ প্রান্তে 
পৌছেছে। কোনও কোনও জায়গায় এই অবণ্যরাজি সমুন্রতট থেকে দেশের 
অনেকটা ভিতর পর্যস্তও ঢুকে পড়েছে। 

(৪) পূর্ব উপকূলে কতকগুলি অরণ| উত্তরে গঞ্জাম ও ভিজাগাপটম 
থেকে আরম্ভ করে ভিতরে করমুল ও দক্ষিণে নেল্লো!র ও সালেমের ভিতর 
দিয়ে দক্ষিণ মাপ্রাজে পূর্বোক্ত রাজির সঙ্গে মিশেছে । 

ব্রিটিশ ভারতে সরকারী অরণ্যের পরিমাণ ১৯৩৮-৩৯ 

অরণ্যের পরিমাণ গ্রদেশের আয়তনের 
সি গা তুলনায় শতকরা 

প্রদেশের রক্ষিত আশ্রিত 
শাম আয়তন (18688: [2109060860 অন্ত মোট 

(বর্গমাইল) [07696) 1091986) 

বাংলা ৭৮১৭০৮ ৬,৩৩৫ ৯৮৬ ৪,৯৩৪ ১২,২৫৫ ১৫'৬ 
যুক্তপ্রদেশ ১০৬,২৪৮ ৫,২২৪ ৫৩৮ ৪১১ ৬,১৭৩ ৫'৮ 

পাঞ্রাব ৯৬৮৩৬ ২,৭২৯ ৩,২০৭ ১৪৮ ৫,৬৮৪ ৫ ৯ 
বিহার ৯,৩৪৮ ১৩১০ ৬৬২ ১ ১৯৭৩ ২৮ 
উড়িয। ৩২,৩৯৮ ১৪০২ ৭১৬ ১ ২১১৯ ৬৫ 
আসাম ৫৫5৪৪ ৫ ৬৫১৪ স-- ১৪৫৫৭ ২১৯৭১ ৩৮ 
মধ্যপ্রদেশ ৯৮,৫৭৩ ১৯৪৩২ সস 7 ১৯৪৩২ ১৯৭ 
কুর্গ ১,৫৮২ ৫১৮ - -- ৫১৮ ৩২"৭ 
উঃ পঃ সীমান্ত ১৩,*৯৯ ২৬৬ টে ১২ ২৭৮ ২১ 
আজমীর ২,৩৬৭ ৭৩ - - ৭৩ ৩'*৮ 
বালুটীস্থান ৪৬,৯৭৪ ৩৪১ - ৪৭২ ৮১৩ ১৭ 
মাদ্রাজ ১৪২৫,১৬৩ ১৫,২৪৮ ১৮৬ ৩,২৪৯ ১৮৬৮৩ ১৪৯ 
বোম্বাই ৭৬,৯২৬ ১০৫৬৪ ১৬০ -- ১০,৭২৯ ১৪১ 
সিন্ধু ৪৭,১৫৫ ১,০৭৮ ৭৭ -- ১,১৫৫ ২'৪ 
মোট ৮,৪৯,৯১৬ ৭৪)৩৩৯ ৬,৫৩২ ২৪,১৮৫ ১,০৭,৯৫৬ ১১৯ 
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ব্রিটিশ ভারতে বে-সরকারী অরণ্যও যে নেই তা নয়। তবে তার 

পরিমাঁণের অঙ্ক নিভূলভাবে পাওয়া অসম্ভব । 

এ ছাড়া দেশীয় রাজ্যেও, বিশেষত মহীশৃর, হায়দ্রাবাদ, কাশ্মীর ও 

ব্রিবাঙ্কুরেও, অনেক সংরক্ষিত অরণ্য আছে। 

অরণ্যের প্রকৃতির ভেদের কারণ 

ভৌগোলিক অবস্থান এবং মাটি আর আবহাওয়ার বিভিন্নরতার জন্তে 
অরণ্যের প্রকৃতিও বিভিন্ন হয়। মাটির প্রকৃতি নির্ভর করে প্রধানত 

ভূপৃষ্ঠের যে জাতীয় পাথর থেকে মাটি উৎপন্ন হয়েছে তার উপর, আর জায়গাট। 
পার্বত্য বা সমতল এর ওপর । আবহাওয়ার মধ্যে প্রধানত বৃষ্টিপাত আর 

বাতাসের তাপের বিভিন্নতায় অরণ্যের ভেদ হয়ে থাকে । অবশ্ঠ মানুষের 

করৃত্বেও অরণ্যের প্রকার কিছু বদল হতে পারে কিন্তু এটাও অনেকটা 

প্রাকৃতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। দৃষ্টান্তত্বরূপ বলা যাঁয় যে 0:য13601006118 

19000019% নামক সরল গোত্রের একটি জাপানী গাছ এদেশে দাজিলিং 

জেলায় সহজেই উৎপাদন করা যায়, কারণ জাপান ও দার্জিলিঙের আবহাওয়' 

অনেকটা! একরকম। তবে ওই গাছ কলিকাতায় বা ১০ হাজার ফুট উচু 
পর্বতের উপর লাগালে বাচাবার সম্ভাবন। নেই। 

আমাদের ভূপ্রকৃতি 

ভারতের হিমালয় পর্বতশ্রেণী পূর্বে আসামের ব্রহ্মপুত্র থেকে আরম্ভ করে 

খানিকট। সোজা পশ্চিম দিকে গিয়ে গোরখপুরের কাছ থেকে উত্তর-পশ্চিম 

দিকে কাশ্মীর ও আফগানিস্থানে চলে গিয়েছে । এই পর্বতরাজি ১৮০*৯- 

২০০৯০ ফুটউচু। যতই উচুতে ওঠা যায় ততই বাতাস ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে 
যায়। এই জন্যে এর প্রতি ২৩ হাজার ফুট উচ্চতার প্রভেদে অরণ্যেরও 

প্রকৃতিভেদ হয়। | 
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পূর্ব দিকে ব্রহ্মপুত্র যেখান থেকে পর্বত থেকে বেরিয়েছে সেই জায়গ! থেকে 
সোজা দক্ষিণ দিকে আর এক শ্রেণীর পর্বত মণিপুর, লুসাই ও খাসিয়া পর্বত 

ধরে চট্রগ্রামের মধ্যে চলে গিয়েছে । 
হিমালয়ের দক্ষিণে গঙ্গ! ও সিদ্ধু নদীর সমতল, পশ্চিম থেকে পূর্বে আন্দাজ 

১৬০০ মাইল বিস্তীর্ঁ-_দিল্লির দক্ষিণে থর বা রাজপুতানার মঞ্ভূমি দিয়ে 

এ সমতল ছুই ভাগে বিভক্ত । 

এই সমতলের দক্ষিণে একটা মালভূমি আছে। তার মধ্যে মধ্যে 

কতকগুলি ৩০০* থেকে ৫০০০ ফুট পর্যস্ত উচু পর্বত আছে। এর মধ্যে 
নর্মদার উত্তরে বিদ্ধয পর্বত আছে আর নর্মদা ও তাণ্তির মধ্যে সাতপুরা ও 

মহাদেও পর্বতশ্রেণী পূর্ব দিকে মধ্যগ্রদেশের ভিতর দিয়ে ছোট নাগপুর পর্যস্ত 
চলে গিয়েছে । 

তান্তী আর মহানদীর দক্ষিণে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি । এর পশ্চিমে 
বোস্বাই ও মালাবার উপকূলে পশ্চিমঘাট উত্তরে ২০০* থেকে ৪০০০ ফুট পরযস্ত 
উচু, আর দক্ষিণে নীলগিরিতে ৮৫০০ ফুট উচু। পশ্চিম ঘাট থেকে পূর্বে 

ভূমি ক্রমশ অবনত হয়ে পূর্বঘাটের ছোট ছোট পাহাড় ভেদ করে বঙ্গোপসাগরে 

নেমে গিয়েছে । 

বৃষ্টিপাত 

ভারতবর্ষের নানাস্থানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণও অসংখ্য রকম। সবচেয়ে 

বেশী বৃষ্টিপাত হয় (১) পশ্চিম উপকূলে বোম্বাই থেকে কোচীন পর্যস্ত, 

(২) দাঞ্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কুচবিহারে, (৩) আসামের গারো ও খাসিয় 
পর্বতে, (৪) চট্টগ্রামে । এই সব জায়গার বাধিক বৃষ্টিপাত ১০০৮ থেকে 

২০০” ইঞ্চি বা আরও বেশী। এর মধ্যে চেরাপুঞ্জিতে বাৎসরিক বৃষ্টিপাত 

গড়ে ৪৬০ ইঞ্চি। (১৮৬১ সালে নাকি ৯০৫” ইঞ্চি পর্যস্ত হয়েছিল । ) 

দক্ষিণে পশ্চিমঘাটের পূর্বে বৃষ্টি কম। দাক্ষিণাত্যের মধ্যভাগে ২ থেকে 
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৩০” ইঞ্চির বেশী নয়। উত্তরে আর পূর্বে গঙ্জানদীর সমতল, আসাম, বিহার, 
উড়িঘ্টায় বাৎসরিক ৫০ থেকে ১*০৮ পর্যন্ত বৃষ্টি হয়। পশ্চিমে গান্ধার ও 

রাজপুতানায় জায়গায় জায়গায় মোটে ৫৮ থেকে ২০ইঞ্চি। সিন্ধু নদীর 

ধারে ধারে কোথায় কোথায়ও বৎসরে ৫ ইঞ্চিরও কম বুষ্টি হয়। 

এ ছাড়া মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে, প্রায় প্রত্যেক জায়গায় বছরে 

একট! নির্দিষ্ট সময় আছে যখন বৃষ্টি বেণী হয় আর অন্য সময় বৃষ্টি খুব কম হয়। 

সাধারণত জোষ্ঠ মাস থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত বৃষ্টির আশ] করা যায়। 

বাতাসের তাপ 

বাতাসের তাপ সম্বন্ধে বলা যায় যে, শীতকালে দক্ষিণ থেকে যতই 

উত্তরে যাওয়া যায় ততই ঠাণ্ডা বেশী। কিন্তু গ্রীক্মকালে পশ্চিম ও পূর্ব 

উপকূলে, বাংল! ও আসামে গরম অপেক্ষাকৃত কম আর সমুদ্রতীর থেকে যতই 
দেশের ভিতরে প্রবেশ করা যায় ততই গরম বেশী। অবশ্ত পরতে এর 

ব্যতিক্রম হয়। সেখানে যতই উপরে উঠা যায় ততই শীত বেশী। 

ভারতবধষের অরণোর প্রকারভেদ 

ভারতের অরণ্যগুলির বিবরণ খুব মোটামুটি ভাবে ৭ অংশে দেওয়া যেতে 

পারে। যথা-- 

(১) পশ্চিম হিমালয়ের অরণ্য। 

(২) পূর্ব হিমালয়ের অরণ্য । 

(৩) সাল অরণ্য । 

(৪) চট্টগ্রামের অরণ্য । 
(৫) জোয়ারের অবণ্য। 

(৬) পাঞ্জাব, রাজপুতানা, সিদ্ধুদেশের অরণ্য । 

(৭) গঙ্গার দক্ষিণে পত্রমোচী অরণ্য । 



১৩ ভারতের বনজ 

এই সমস্ত অরণ্যের বিবরণ দেওয়ার আগে বাংলাদেশের অরণ্যসংস্থানের 

বিষয় সংক্ষেপে বলে নেওয়া ভাল। এখানে “বাংলাদেশ* বলতে এখন বাংলা 

গভননরের অধীনে যে প্রদেশ আছে তাই বুঝতে হুবে। 

মধ্য বাংলায় কোনও অরণ্য অবশিষ্ট নেই। বাংলাদেশের অরণ্য 

প্রধানত দেশের তিন প্রান্তে আছে : (১) উন্তর সীমান্তে--দাজিলিং ও 
জলপাইগুড়ি জেলায়, (২) দক্ষিণ সীমান্তে-_স্ুন্দরবনে, (৩) দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তে 
_ট্টগ্রামে। এ সব স্কানই অপেক্ষাকৃত ছুর্গম। 

দাঁজিলিং ও জলপাইগুড়ির অরণ্য উপরে লিখিত "পূর্ব হিমালয়” ও “সাল” 

অরণ্যের অন্তর্গত। স্থন্দরবনের অরণ্য জোয়ারের অরণ্যের মধ্যে গণ্য । 

আর চট্টগ্রামের অরণ্য এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর বলে ধরা হয়েছে । এ সবই সরকারী 

অরণ্য। এ ছাড় কিছু কিছু বেসরকারী অরণ্য পূর্বে ঢাকা ও ময়মনসিংহ 

জেলায় আর পশ্চিমে বীকুড়া ও মেদিনীপুর জেলায় আছে । এগুলিও “সাল 
অরণ্য” তবে বড় আকারের সালগাছ আর এখানে অবশিষ্ট নেই। 

ভারতের অরণ্যের যে সাত প্রকার ভাগ হল তার মোটামুটি বিবরণ 

এইবার দেব। কিন্তু তার আগে বলে রাখা দরকার যে, এই ভাগ [,08108) 

701519101) (ন্যায়শাস্তরান্যায়ী ভাগ ) নয়। অর্থাৎ অনেক সময়ে একরকম 

অরণ্য, যেমন সাল অরণ্য, ক্রমশ ক্রমশ দু-একটি করে গাছ বদলাতে বদলাতে 

অন্ত জাতীয় অরণ্য, যেমন পূর্ব হিমালয়ের অরণ্যে পরিণত হয়েছে । তা ছাড়া 

অনেক গাছ আছে যা ছু-তিন রকম অরণ্যের মধ্যে পাওয়া যায়। যেমন 

শিমুলগাছ। এটি এক জোয়ারের অরণ্য আর হিমালয়ের ৫০**" ফুটের চেয়ে 

বেশী উচু অরণ্যে পাওয়া যায় না, তা ছাড়া আর সর্বত্র অল্পবিস্তর আছে। 

পশ্চিম হিমালয়ের অরণ্য 

এ অরণ্য প্রধানত সরল বর্গায় গাছের অরণ্য, যদিও অনেক রকম অন্ত 

জাতীয় গাছও আছে। এ অরণ্যের প্রধান গাছ দেওদার (06088 111১901 ) 
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এটি শ্বজাতিসঙ্গপ্রিয় (€:9681)098 ) গাছ। তবে এর সঙ্গে অনেক 

জায়গায় অল্প বিস্তর স্পস্ (চ108% 10071700% ) চিল্পাইন (1217)08 

93:০6188) এক রকম সাইপ্রেস্ ( 001768809 ঠ07:01058) এবং কোথায় 

কোথায়ও ৪116] 8 (40198 1700:0) এই সব সরল বর্গায় গাছ থাকে। 

তা ছাড়া তিন রকমের ওকৃগাছ, একরকম রোভোভেন্ডুন ও অন্যান্য 

চেপটা পাতার গাছও কিছু কিছু আছে। দেওদার অরণ্যের নীচে চিব্পাইন 

(7217005 10206160119 ) নামক একরকম শ্বজাতিসঙ্গপ্রিয় পাইন অনেক 

জায়গায় অরণ্য কবে থাকে। তার নীচে অনেক রকম লরেল ব্গাঁয় গাছ, 

শিরিষ, টুন, কাঞ্চন ইত্যাদির জঞ্চল আছে। 

পুর্ব হিমালয় 

নেপাল থেকে পুর্বে দেওদারের অরণ্য নেই । দাজিলিং জেলায় ১২০০০ 

ফুটের উপরে অরণ্য জন্মে না, সেখানে ঘাস চরাবার স্থান। ৯০০০ থেকে 

১১০০০ ফুট উচূতে প্রধান গাছ 91159] 97 (10168 12110010দ)। এও 

একট] শ্বজাতিসঙ্গপ্রিয় সরল বগীয় গাছ । এর ফাকে ফাকে অনেক জায়গায় 

অনেক রকমের রোডোভেন্ডুন জাতীয় গাছের অরণ্য আছে। (পশ্চিমে 

কেবল একরকম রোডোভেন্ড্রন পাওয়া যায়, তাও বেশী নয়।) আঁষাঢ়- 

শ্রাবণ মাসে সান্দাক্ফু পর্বতে ধারা গিয়েছেন তার দেখে থাকবেন নান 

জাতীয় রোডোডেনড্রন-অরণ্যের গোলাপী, লাল, নীল ইত্যাদি গুচ্ছ গুচ্ছ 

ফুলে পর্বতের কি শোভা হয়। এর সঙ্গে সঙ্গে বা একটু নীচে ইউটি, 
(18508 108008% ) ও বিশেষত এক রকম বিশালাকার স্প্রস (8069 

00100101808 ) এই ছু রকম সরল বর্গাঁয় গাছ আর তিন-চার রকম ওকগা 

( 9897:009 1800911098১ 0. 117)6968১ ৫), 109017510105118 ) আছে। 

আরে! নীচে লাল টাপ ও সফেদ টাপ, চেস্টনাট ( কাটুস্), লালি কাওলা ও 

অন্যান্ত অনেক লরেল বায় গাছ, পিপ্লি (00001820019 [00109017065 ) 
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ইত্যাদি। ৩৫০০ ফুটের নীচে টুন, শিরিষ, পাখাসাজ, শিমুল, চিলাউনি 
€501011009) ড/911101)11) চাপা, চিকরাসী, একরকম বাশ (1091001709818/0009 

17:1011602011) ইত্যাদি পাওয়া যায় । এ সবই সমতল ভূমিতেও আছে। 

কোথায় কোথায়ও সালগাছও আছে। সমতল ভূমিতে নেমে এলে এ 

অরণ্য অনেক জায়গায় সাল অরণ্যের সঙ্গে মিশে যায়। ।সালগাছ 
৩০০০|৩৫০০ ফুট উচু পর্যস্ত জন্মে। কোথাও কোথাও বা নদীর চড়ায় 
কেবল খয়ের, সিস্তু, শিমুল, শিরিষের গাছ আছে। 

সাল অরণ্য 

ভারতের সাল অরণ্য ছুই সারে আছে। এক সার হিমালয়ের দক্ষিণে 
ডেরাড়ুন অঞ্চল থেকে আরম্ভ করে গাড়োয়াল, কুমীয়ুন, অযোধ্যা, নেপাল, 

বাংলা তরাই, জলপাইগুলি ডুূয়াস; গোয়ালপাড়া হয়ে গারো পাহাড় 
পর্যন্ত গিয়েছে । আর এক সার মধ্যপ্রদেশে বালাঘাট থেকে আরম্ভ করে 

ছাড়াছাড়ি ভাবে পূর্বে সিংভূম, উড়িষ্তা, মেদিনীপুর, বাকুড়া আবার 
খানিকটা ছেড়ে মধুপুর জঙ্গল ( ময়মনসিংহ ) পরধস্ত পৌছেছে__আর দক্ষিণে 
গঞ্জাম পর্যন্ত গিয়েছে। 

সাল অরণ্য সব এক রকম নয়। কোথায় কোথায় কেবল সালগাছেরই 
অরণ্য। কোথায় কোথায়ও বা তাঁর সঙ্গে নানা জাতীয় অন্ত গাছও আছে। 

চট্টগ্রামের অরণ্য 

চট্টগ্রামের অরণ্য অনেকট1 বিশিষ্ট শ্রেণীর । এর প্রধান গাছগুলি খুব 

উচু হয়। এমন কি পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন কোন অরণ্যের উচ্চতা গড়ে 

২০০ ফুট পর্যন্ত আছে । এ সব অরণ্যের প্রধান গাছ গর্জন (1176:00811098 

900) সিভিট (95510607018 11021951308) চাপালিস্ট, জারুল, নাগেশ্বর, 

অশোক, নানাজাতীয় ওক, টুন, জিওল, জাম, লরেল বর্গায় গাছ, অনেক 

ঝকম পাম এবং বেত ও প্রচুর মুলী নামক বাশ। 
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জোয়ারের অরণ্য 

স্ন্বরবনে আর এক বিশেষ শ্রেণীর অরণ্য দেখা যায়। এ অরণ্যে প্রচুর 

কাদ]। জোয়ারের সময়ে অরণ্যের মধ্যে জল দাড়ায়, ভাটার সময়ে সবে 

যায়। সাধারণ গাছ এ অবস্থায় বাচতে পারে না। কেওড়া নামক এক রকম 

বড় গাছ এখানে নদীর ধারে ধারে হয়। তা! ছাড়া সুন্দরবনের অন্য গাছ 

আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট, প্রধান গাছ পূর্বে স্ুদরী, পশ্চিমে গরান্ সঙ্গে 

সঙ্গে হিস্তাল নামক খেজুরজাতীয় এক রকম গাছ, গেঁওয়া (77508909718 
4১881100108 ) ইত্যাদ্ি। সুন্দরবনের পরিমাণ কম নয় কিন্ত অরণ্যে গাছের 

রকমারী খুব কম। তার ফলে স্বাভাবিক দৃশ্য অনেকট1 একঘেয়ে। 

পাঞ্জাব, রাজপুতানা, সিন্ধু 

এখানকার গাছ প্রায় সবই ছোট ছোট বাবলা। সঙ্গে কুলজাতীয় ও 

অন্য অন্ত'ছু-চার রকম গাছ হয়। 

দাক্ষিণাত্যের অরণ্য 

মধ্য ভারত থেকে দক্ষিণ ভারতের সীম পস্ত অরণ্য অনেকট।] এক 

রকমের । এখানে পত্রমোচী গাছই বেশী। কিছু-সেগুনগাছ সব জায়গায়ই 
আছে। তা ছাড়া ধাওর] ( 41006918808 19160118 )১ সাল, বিজাসাল, 

সন্দন, কেলিকদম্ব ইত্যাদি গাছ, আর এক রকম কাটাওয়াল! বাশ 

(106001008180)08 ৪61০60৪ ) প্রায় সব জায়গায়ই আছে। 

বনজ গাছ 

ভারতবর্ষে বনজ লতাগুল্স বাদ দিয়েও বনজ বড় গাছই অন্তত আড়াই 

হাজার রকম আছে। তাদের প্রত্যেকের বিবরণ এখানে দেওয়া অবশ্য 

অসম্ভব । মানুষের ব্যবহার উপযোগী গাছের মধ্যে অল্পসংখ্যক কতকগুলির 
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বিবরণ এখানে দেওয়া হবে । তবে এটা মনে রাখতে হবে যে বনজ গাছের 

মধ্যে কোন্ গাছের কোন্ অংশ কি বিশেষ কাজের উপযোগী এ সম্বন্ধে আমরা 
এখনও সামান্যই জানি। তা ছাড়া মানুষের প্রয়োজনও সব সময়ে এক হয় 

না। উদাহরণ স্বরূপ বল! যায় যে আগে বাডির কড়ি, বরগা, দরজা, জানালা, 

এমন কি দেওয়াল, মেঝে পর্যন্ত সবই কাঠের তৈয়ারি হত কিন্তু লোহ। 

আর কন্ক্রিটের ব্যবহার বেশী হওয়ায় এ সব কাজে কাঠের ব্যবহার কমে 
গিয়েছে । অন্ত দিকে দেশলাই, কাগজ, প্যাকিংকেস, পেন্সিল ইত্যাদির জন্য 

অনেক রকমে কাঠের প্রয়োজন অন্তত দশ গুণ বেড়েছে আর ক্রমাগতই 

বাড়ছে । 

বনজ বহু জিনিন মানুষের অসংখ্য প্রয়োজনে লাগে । এদের মধ্যে প্রধান 

জিনিস কাঠ । এ ছাড়া বাশ, ঘাস, বেত, গাছের ছাল, ফল, ফুল, পাতা, 

গাছের তেল, রজন, আশ, তুলা, রবার, খাবার ফল ইত্যাদি উত্ভিদজ আর 

রেশম, গালা, হাতীর ফ্রাত, পশুচর্্, হাতা, মধু, শিকারের পশু ইত্যাদি পশুজ 
অনেক জিনিস মানুষের প্রয়োজনে লাগে। 

১। কাঠ 

কাঠের ব্যবহার নিক্নলিগিত কয় ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা কর! হবে। 

(১) বাহাদুরী কাঠ, (২) কাগজের জন্তে মণ্ড, (৩) করাতের গুড়া, 

€৪) জ্বালানী কাঠ ও কাঠকয়লা, (৫) ভরধপাতিত দ্রব্য (81811191100) 

10:0900068 )। 

(১) বাহাদ্ুরী কাঠ 

“বাহাছুরী কাঠ” কথাটা এখানে এই অর্থে ব্যবহার করব যে সেই সব 

কাঠ যা করাত দিয়ে কেটে ব্যবহার হয়। বাহাদুরী কাঠ মানুষের যে যে 

ব্যবহারে আসে তার কতকগুলি নিচে লেখ! হল ; 
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(ক) বাড়ির দরজা, জানালা, কড়ি, বরগা। দেওয়াল, মেঝে, পুলের 

পাটাই, রেলিং । 

(খ) ঘরের খুঁটি, বেড়ার খুঁটি, নরম মাটিতে বাড়ি করবার জন্যে 

পাইল, টেলিগ্রামের খুঁটি, খনির খুটি, রাস্তায় কাঠের ইট ( এদেশে 

এর ব্যবহার এখনও বেশী হয় নি )-_লগুন, প্যারিসের বেশীর ভাগ বাম্তাই 

কাঠের ), রেলওয়ে জীপার 

(গ) কুয়ার জলের নীচের লাইনিং ( দেওয়াল), থালের মধ্যের দর্জা, 

নদীর বাধ রক্ষা করবার কাঠ। 

(ঘ) তেলের ও আখের ঘানি, টেকি; চরকা) তাত। 

(উ) জাহাজ, নৌকা, 'মাস্তল, দাড়, হাল, ডিগ্গি, ভোঙ্গা (যে নৌকা 

একটা আস্ত গাছ খুদে তৈয়ারি হয়)। 

(চ) ছুতারের কাজ--আসবাব। 

(ছ) গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, রেল গাডির বহু অংশ। 

(জ) পিপে, বাক, বর্শার হাতল, ধন্থুক, তীর, ছিপ। 

(ঝ) কৌদাই আর খোদাই করা জিনিস। বাটি, বোয়েম্, থালা, চামচ, 

খাট ও চেয়ারের পায়া, খেলনা, শৌখিন বাক্স, ছড়ি, মৃতি-গঠন। 
(4) ছবি--উড.কাটু ছাপবার (কাঠ )। 

(ট) পেন্সিল, কলম। 

(ঠ) দেশলাই বাঝ্স ও কাঠি। 

(ড) প্যাকিং কেস ( বিশেষত চা চুরুট, অভ্র ইত্যাদির জন্য )। 
(5) চাষের কাজের জন্ু- লাঙ্গল, মই, জল সেঁচবার ভোডা। 

(ণ) বন্দুকের হাতল, অস্ত্রের হাতল, হারমে|নিয়ম ইত্যাদি বাজনা, চিরুনি, 

ক্রসের পিঠ, ক্রিকেট হকি টেনিস্ খেলবার সরঞ্তাম, ফুটরুল, হুকার নলচে । 

যে সব গাছে বাহাছুরী কাঠ উৎপন্ন হয় তার কতকগুলির বিবরণ 

দেওয়া হচ্ছে। এ সব গাছের স্ষন্ধ (প্রথম ডাল পর্যন্ত কাণ্ড) যত উঁচু 



১৬ ভারতের বনজ 

আর সমবতুল হয় ততই ভাল। তাছাড়া কাণ্ড ব গুঁড়ি যত মোটা হয় 
ততই বেশী বাহাছুরী কাঠ পাওয়া যায়। কোন্ গাছ কত মোট! তা 

বোঝাবার জন্তে সাধারণত মাটি থেকে ৪ ফুট ৯ ইঞ্চি উঁচুতে কাণ্ডের 
পরিধি মাপা হয়। একে বলে বুক সমান উচৃতে বেড় (817৮ 6 058৪6 
1)918176)। নীচের তালিকায় একে “বুঃ বে” বলা হবে, আর মাপ 

ফুটে দেওয়া হবে। সব গাছ সব জায়গায় সমান উচু হয় না। এক তো 

বয়সভেদে গাছের আকারের তফাত হয়। তা ছাড়৷ পারিপাশ্বিক অবস্থার 

জন্তেও গাছের আকারের তারতম্য হয়। (পারিপাশ্থিক অবস্থা বদলিয়ে 

প্রয়োজন মত আকারের গাছ তৈয়ারি করা অবরণ্যকষ্টির প্রধান কাজ ।) 
নীচের তালিকায় উচু আর বুঃ বেঃ"্র যে অঙ্ক দেওয়া হল এটা প্রত্যেক 
জাতীয় গাছ ভাল অবস্থায় কতটা পর্যস্ত বাড়ে তার একটা আন্দাজ মাত্র। 

এক জাতীয় গাছ হলেও তার প্রত্যেকের প্রত্যেক অংশের রাসায়নিক 

(015977)99] ) ও পদার্থবিজ্ঞানীয় (70%:55108] ) গঠন ঠিক এক হয় না। 

ত1 হলেও প্রত্যেক কাঠের ওজন মোটামুটি বোঝবার জন্যে প্রতি কিউবিক ফুটে 

সার কাঠের ওজন গড়ে কতট। তাই দেওয়া হয়েছে । যেমন--( বাবল! 

কাঠের ) “৫৪ পাঃ। এর মানে হচ্ছে যে বাবলা কাঠের সারের গড়ে প্রত্যেক 
কিউবিক ফুটের ওজন ৫৪ পাউও্ড। (প্রতি কিউবিক ফুট জলের ওজন 

৬২২ পাউণড; কোনও জিনিস এর চেয়ে ভারী হলে জলে ডুবে যায়। ) 
গাছের তালিকায় প্রথমে বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়া হল আর এই বৈজ্ঞানিক 

নামের আগ্যাক্ষর ধরে তালিকা সাজানো হল। এই নামের নীচে দেশীয় নাম 
দেওয়। হল । যেখানে বাংলা নাম আছে সেখানে প্রথমে বাংল! নামই দেওয়! 

হল। তারপরে অন্ত ২।১ট। প্রদেশে গ্রচলিত নাম দেওয়! হল। ভারতের 

প্রত্যেক স্থানে যত রকম নাম আছে সব দেওয়ার জায়গ! এ বইতে নেই। 
তবু এক-একট1 গাছের ভারতে কত রকম নাম আছে তার আনন্দ দেবার 

জন্যে আমগাছের বেলায় নান প্রদেশের নাম দিলাম । 
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নর তীর 

বাশেব চাঁলি। মহনিমুখ । পাবভ্য চট্টগ্রাম 

আর এস. পিয়।সন গৃভীত ফটো গ্রা্ 



ভারতের বনজ ১৭ 

"সংস্থানে্র জায়গায় যেখানে “ভারতের সর্বত্র” বলা হয়েছে সেখানে 
বুঝতে হবে যে ওই গাছ সব প্রদেশেই পাওয়! যায়, তবে বিশেষ বিশেষ 
স্থলে, যেমন স্থন্দরবন বা! হিমালয়ের বেশী উঁচুতে নয়। 

/৯15155 ডভ/510121205, 10101, 

ইংরেজী-- 91157 2: নেপালী-- গোব্রে সল্ল]। 
সংস্থান-__ হিমালয়ে ৭০০* থেকে ১৪*০* ফুট উচু পর্যস্ত শুধু এই গাছের 

অনেক অরণ্য আছে। 

বিবরণ-_- সরল গোত্রের স্বজাতিসঙ্গপ্রিয়,_ চিরহরিৎ গাছ। শ্চলে৷ পাতার 

তলার অংশ রূপালী রঙের । গাছ সোজা । কাণ্ড সমবতুলি ২১৫ ফুট 
পর্যন্ত উচু । বুঃ বেঃ ২৩ ফুট। 

কাঠের গুণ-- সাদা রঙের নরম কাঠ । 

ব্যবহার--প্যাকিং কেস ও হালকা টেবিল, চেয়ার, দরজা, জানলার উপযোগী | 

আমরা! যাঁকে কেরাসিন কাঠের বাক্স বলি সেবাক্সের কাঠ এই ধরনের। 
উত্তর ইউরোপ ও আমেরিকায় এই জাতীয় কাঠে কাগজ তৈয়ারি হয়। 

£৯09019, 81219108১77/01৫. 

বাংল।-- বাবলা । হিন্দি-_ বাবুল। 

সংস্থান-- পিদ্ধু, রাজপুতানা, গুজরাটের অরণ্যে । অন্তন্র খোল! জায়গায়, 
বিশেষত স্তকনে! বালি জমিতে আপন! আপনি হয়। _ 

বিবরণ-- মাঝারি আকারের প্রায় চিরহরিৎ গাছ। গুঁড়ি ছোট। বিটপ 

(0:০0. ) ছত্রাকার। ডালে পাতায় ক।টা। 

কাঠের গুণ_- অপার কাঠ বেশী। রং সাদাটে। সার কাঠ লালচে সাদ। 
কাটার পর ক্রমশ. লালচে ব্রাউন। শক্ত। ৪৪ পাঃ। খুব টে্কসই। 
ভাল পালিশ হয়। 

২ 



১৮ ভারতের বনজ 

ব্যবহার-_ ঘরের খু'টি। কড়ি। চৌকাঠ। লাঙ্গল। হাতল। গাড়ি। 
খুব ভাল জ্বালানী কাঠ। উত্তর-পশ্চিমের রেলওয়ে ইঞ্জিনে জালানো হয়। 

4£৯08012. 051501)0) 77111. 

ভারতীয়-_ খয়ের । 

২স্থান__ ভারতের প্রায় সর্বত্র । ৩৯০০ ফুট উচু প্যস্ত। পাহাড়ে দেশে 
নদীর চড়ায় অনেক পাওয়া যায়। 

বিবরণ-_ মাঝারি আকারের পত্রমোচী গাই। ডালে কাট! আছে। গাছ 

দেখতে অনেকটা বাবলার মত। বড় গাছ (বুঃ বেঃ ৩ ফুটের বেশী) 

বেশী পাওয়৷ যায় না। 

কাঠের গুণ-_ খুব শক্ত ও ভারী। ৬৬ পাঃ। বাইরের অসার কাঠ হলদে 
সাদা-_ ভিতরের সার কাঠ টকটকে লাল। চমৎকার পালিশ হয়। কাঠ 
পোকায় খায় না। অনেকদিন টেকে । 

ব্যবহার-__ ঘরের খুঁটির পক্ষে ভাল। গরুর গাড়ির চাকা, ধুরো, বম্ 

ইত্যাদি। জাঁতা। ঢটৌঁকি। খাটের পায়া। অস্ত্রের হাতল। লাঙল । 

সমুদ্রের নোনা জলে টেকসই, সেইজন্য জেটিতে ব্যবহার হয়। ভাল 
জালানী কাঠ। ভাল কাঠকয়লা হয়। 

অন্তান্ত-_ কাঠ জাল দিয়ে তার কাথ থেকে খয়ের তৈরি হয়। 

/৯1075 ০0190160115) 13001, 

বাংলা-_- কেলি কদম্ব। হিন্দি-_ হল্ছু। নেপালী-_ করম্। 

সংস্থান__ ভারতের প্রায় সর্বব্র-_ পন্ত্রমোচী অরণে]। 

বিবরণ_- উপযুক্ত মাটি ও আবহাওয়ায় খুব বড় আকারের গাছ হয়। উচু 
১৩৮ ফুট পর্যন্ত । বুঃ বেঃ ১৭ ফুট । 

কাঠের গুণ-_ কাটবার পরেই হলদে রং ক্রমশ ফ্যাকাসে হয়। দান! বেশ 



ভারতের বনজ ১৪) 

সমান। কৌদাই কাজ (০87:ঘ106 ) সহজে হয়। খুব শক্ত নয়। খুব 

ভারী নয়। ৪৫ পাউগ্ু। 

ব্যবহার-_ কাঠ দেখতে ভাল আর সহজেই কাজ করা যায়। আসবাব 

( টেবিল আলমারি প্রভৃতি )। চিরুনি । চেয়ার টেবিলের গোল পায়া। 

বাটি। তেল বা ঘি রাখবার বোয়েম। ঢোলক ইত্যামি। 

/৯10009005 00550155159) 7০%5, 

বাংলা_ চাঁপালিশ। নেপালী-_- লাটর। 

সংস্থান-_ নেপালের পূর্বে হিমালয় তরাই, আসাম, চট্টগ্রাম। 

বিবরণ__ বড় পত্রমোচী গাছ। চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ আছে। 

উচু ১৫০ ফুট। বুঃ বেঃ ১৫ ফুট। 

কাঠের গুণ রং হলদে বা ব্রাউন। দেখতে ভাল। মাঝারি রকম শক্ত ও 

টেকসই । হান্কা। ৩৪ পাঃ। 

ব্যবহার-- চট্টগ্রাম অঞ্চলে আগে খুব বড় বড় গাছ পাওয়া! যেত। সেখানে 
৫০৬০ ফুট লম্বা কাণ্ডের মধ্যের কাঠ কেটে ফেলে দিয়ে লম্বা! লম্বা ডোঙা 

তৈরি করা হয়। কৌদাই আর খোদাই কাজ। খুব ভাল আসবাব। 

ঘরের কড়ি, বরগ! । পাটাইয়ের তক্তা। 

130207159 17021210211000)) 100, 

বাংলা শিমুল। 

সংগ্থান_- ভারতের সর্বত্র । বিশেষত পত্রমোচী অরণ্যে । ৫**০ ফুট পর্যস্ত। 

বিবরণ-_ খুব বড় পত্রমোচী গাছ |, উচু ১৩০ ফুট । বুঃ বেঃ ১২ ফুটের গাছ 

ছুপ্রাপ্য নয়। ভালগুলি আবর্ত; অর্থাৎ কাণ্ডের সমান সমান উঁচুতে 
চারিদিকে ৪1৫টা করে ভাল হয়। ডালগুলি আবার চক্রবালীয় 
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(12071500681) | দেইজন্য অনেক দুর থেকে গাছ চেনা যায়। লাল 

বড় বড় ফুল। ছোট গাছের গায় কাটা থাকে । 

কাঠের গুণ-_ রং কাটবার সময় সাদা, পরে ময়লা । খুব নরম। টেকসই 

নয়। সার কাঠ নেই। ২৩ পাঃ। ৃ 

ব্যবহার-_ প্যাকিং কেস। দেশলাই | খেলনা । চামচ। ঢোলক। ছোরার 

খাপ। কাঠের মণ্ড থেকে কাগজ ইত্যাদি । 

অন্যান্ত-_ তুলায় গদী, বালিশ । বিচি থেকে তেল। 

(95515, 790019, 1,177 

বাংলা--সোনালু। বাদরলাঠি। হিন্দি--আমাল্টাস্। নেপালী--রাজবিরিচ,। 
স্কৃত__রাজবৃক্ষ, কণিকার। 

-স্থান--ভারতের সর্বত্র । ৪০০০ ফুট উচু পর্যস্ত। 

বিবরণ-_সুন্দর, পন্্রমোচী গাছ। সোনালি হলদে ফুলের বল্পরী লম্বা লম্ব৷ ঝুলে 

থাকে। ফল গোল ১ হাত দেড় হাত লম্বা লাঠির মত। কলিকাতার 

রাস্তায় অনেক লাগানো হয়েছে। 
কাঠের গুণ__লাল বা ইটের রং। খুব শক্ত । কাজ কর] কঠিন, ভেডে যায়। 

৬০ পাঃ। ভারী কাজের উপযুক্ত । 

ব্যবহার--ঘরের খুঁটি, কড়ি, বরগা। গরুর গাড়ির চাকা। টেকি । নৌকা। 
লাঙ্গল। তাল জালানী কাঠ আর কয়লা । 

(055020079919 1)59005 44. 100, 

(0851517019915 (21001019655. 44. 490, 

নেপালী-_কাটুস্। ইংরেজী-_07098000৬. 

২স্থান-_পূর্ব-হিমালয় । ৯০০* ফুট উচু পর্যস্ত। দাজিলিং। সিকিম। ভুটান । 

আদাম। খাসিয়া পাহাড় । 
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বিবরণ-__চিরহরিৎ প্রকাণ্ড গাছ। উচু ১২* ফুট। বুঃ বেঃ ১৫ ফুট বা আরো 
বেশী। বিটপ (07০জ্া) বিস্তৃত । 

কাঠের গুণ-হলদে ক্রাউন রং। শক্ত। মাঝারী রকম টেকসই। 

৪৬ পাঃ। 

ব্যবহার--দাঞ্জিলিং অঞ্চলে ঘরের খুঁটি, কড়ি, বরগা, পাটাইয়ের তক্তার 
জন্ত খুব চাহিদা আছে। ভাল জালানী কাঠ হয় না। কয়ল। ভাল হয়। 

05973977712. 5010155119119১ 10751, 

বাংলা ঝাউ। 

সংস্বান__শ্বাভীবিক তাবে চট্টগ্রামের সমুদ্রতটে পাওয়া যায়। অন্য জায়গায় 
শহরের রাস্তার ধারে আর বাড়ির কম্পাউণ্ডে অনেক রোপা হয়েছে । এই 

গাছের অনেক বড় বড় অরণ্য বোম্বাই, মালাবার অঞ্চলের সমুদ্রতটে আর 

পূর্বে তাঞ্জোর অঞ্চলে রোপা] হয়েছে । বেলেমাটিতে ভাল হয়। 

বিবরণ-_খুব লম্বা সোজা গাছ। শীঘ্র বাড়ে। উচু ১৩০ ফুট বা আরো 
বেশা। - 

কাঠের গুণ-_কাঠ ব্রাউন রডের । সহজে ফাঁটে। খুব শক্ত । সহজে কাজ 

করা যায় না । মাঝারী রকম ভারী । ৫০ পাঃ। 

ব্যবহার--জালানী কাঠ। 

06৩15." 0079৪১ 1২০9৮. 

(5597:519. 10010109051785) 0 700. 

বাংলা--পেউ। হিন্দি-টুন। চট্টগ্রাম _সুরুজবেদ | 
ংস্থান_-হিমালয়ে পাচ হাজার ফুট পর্ষস্ত। তরাই। সমতল । আসাম। 

ট্টগ্রম। অনেক জায়গায় রাস্তার ধারে রোপা হয়েছে। 
বিবরণ-_নিম্বগোজ্রের খুব প্রকাণ্ড পন্রমোচী গাছ। দেখতে ভাল, অনেকট! 

২১৪০১ 
82৫ ১১ 2১৯ 
21 (৯৮ 
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মহানিমের মত। একটা বড় গাছ থেকে ৫০০ কিউবিক ফুট বাহাছুরী 

কাঠ বেরিয়েছিল। বুঃ বেঃ ২০ ফুট। 

কাঠের গুণ__রং লালচে থেকে ঘোর লাল। চকচকে পালিশ হুয়; পালিশে 

তেল একটু বেশী লাগে। শীঘ্র শুকায়, কিন্ত ভিজলে আয়তনে বাড়ে। 
ভিতরের কাজে টেকসই ; সহজে পোকায় কাটে না । ৩৫ পাঃ। 

ব্বহার-_-ভারতের সর্বত্র আলবাবের জন্ত ব্যবহার হয়। খোদাই করা বাঝ। 

মাত্রাজে চুরুটের বাক্স তৈরি হয়। দাঁজিলিঙে ভিতরের ছাদ (০911108) হয়। 

০6না05 1702101 ৮2 [0600515 1301, 

দেশীয় দেওদার। 

সংস্থান__পশ্চিম হিমালয় । কুমায়ুনের পূর্বে হয় না। পশ্চিমে আফগানিস্থান 

পর্স্ত। ৬০০* থেকে ৮০০০ ফুট পরস্ত। সরল গোত্রের প্রকাণ্ড উচু, 
চমৎকার স্বজাতিসঙ্গপ্রিয় গাছ। 

সববরণ-_দেওদার অরণ্য দেখতে অতি চমত্কার ও মহান। মনে হয় এই 

অরণ্যের ছায়ায় বসে মুনি-খধিরা বেদ রচনা করেছিলেন । ২৫০ ফুট 

পর্যন্ত উচু হয়। বুঃ বেঃ ২০২৯ ফুট পর্যস্ত। 
কাঠের গুণ__হলদে ব্রাউন রং। ধুপের গন্ধ। মাঝারি রকম শক্ত। 

টেকসই । কাঠে এক রকম তেল আছে । পালিশ মন্দ হয় না। ৩৫ পাঃ। 

ব্যবহার--প্রধানত রেলওয়ে শ্লীপার। পুলের কাঠ। ঘরবাড়ির সণস্ত 

ংশ ও অন্তান্য সাধারণ কাজ। 

[911051515 8195090, £২02%. 

বাংলা-__সিসু । হিন্দি সিসম্। 
স্বান_হিমীলয়ের পাদদেশে সর্বত্র | সিদ্ধ থেকে আসাম পর্যস্ত। বিশেষত 

পার্বত্য নদীর চড়ায়, খয়ের গাছের সঙ্গে । অন্তন্র মানুষের রোপা]। 
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বিবরণ_ মাঝারি থেকে বড় আকারের পত্রমোচী সুন্দর গাছ। পাতা 

অনেকট! অশ্বখ গাছের মত। 

কাঠের গুণ--সার কাঠের রং ব্রাউন, ঘোর রং আর ফিকে রঙের লাইন 
পর পর সাজানো । শক্ত। দানাগুলি খুব ঘন। টে"কসই, না বেঁকে এবং 

না ফেটে সহজেই. শুকায়। কাঠ দেখতে বেশ ভাল। 
ববহার--প্রধানত আসবাব ও গাড়ির চাকা । তেলের ঘানি। আখ- 

মাড়াইয়ের কল। খু'টি। ক্রিকেট খেলবার স্টাম্প। খোদাই কাজ। 
নৌকা। ভাল জালানী কাঠ। ভাল কয়লা । 

])10951091093 1196120]70) £602774. 

দেশীয়_-আবলুশ'। 

ংস্থান-লঙ্কা ্বীপ। বেরার। খান্দেশ। কাডাপা। কারনুল। 

বিবরণ--গাবজাতীয় গাছ। লঙ্কায় বেশ বড় হয়। অন্তত্র গাছ ছোট ও 

দুপ্রাপ্য। ্ 

কাঠের গুণ-_সারের রং কালো। এ রকম সম্পূর্ণ কালে! রঙের কাঠ পৃথিবীতে 
আর নেই। ভারী ৭০ পাঃ। ভাল পালিশ হয়। 

ব্যবহার-খোদাই কাজ। খেলনা । ছড়ি। পিয়ানোর চাবি। বুরুশের 
পিঠ ইত্যাদি শৌখিন কাজ। 

[)199705105 [0618100101১ £২০5:2, 

[)1991951095 6০10910998১ 4০06, 

বাংলা-গাব। দাক্ষিণাত্য-__তেন্তু। সংস্কৃত--তিন্দুক। 

সংস্থান__-মধ্য-দাক্ষিণাত্য । উড়িব্যা। বাংলায় রোপা হয়। 

বিবরণ-_পত্রমোচী গাছ, মাঝারী আকারের । 
কাঠের গুণ-_-অসার কাঠ হলদে ও ব্রাউন। সার কাঠ কালো, মধ্যে মধ্যে 
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বেগুনে রঙে লাইন আছে। শক্ত। কাজ করা কঠিন। সহজে ফেটে 

যায়। ভাল পালিশ হয়। সহজে শুকায়না। ৬০ পাঃ। 

ব্যবহার--আসল আবলুশের বদলে ব্যবহার হয়। তবে এ কাঠ আসল 

আবলুশের মত সম্পুর্ণ কালে! রঙের নয়। 

অন্তান্ত-_নৌকার কাঠের ফাঁক বোজাবার জন্তে এর আঠ1 বাবহার হয় | 

[0100970021005 (01001505১ (96117, 7. 

বাংলা-__-গর্জন। 

ংস্থান- চট্টগ্রাম, কাছাড়। 

বিবরণ-_ প্রকাণ্ড চিরহরিৎ গাছ। প্রায়ই ২০০ ফুট উচু। বুঃ বেঃ ১২ ফুট। 
কাঠের গুণ-_লাল ব্রাউন রং। মাঝারী রকম শক্ত। খুব টেকসই নয়। 

৫০ পাঃ। | 

ব্যবহার--ঘরবাড়ির ছাদ ছাড়া আর সমস্ত অংশ। সাধারণ কাঁজ। চট্টগ্রামে 

ভোঙা হয়, কিন্তু ভোঙা জলে ভণ্তি হয়ে গেলে ডুবে যায়। 
অন্যান্ত--এ গাছ থেকে এক রকম তেল বার করা হয়ঃ সে তেল বাশে ও 

অন্তান্ত কাঠে বাঁনিশের কাজে লাগে । 

[:0861212. 1817010012129১ 70177, 

বাংলা--জাম | হিন্দী--জামুন। 

ংস্থান__ভারতের সর্বকর। ২০০* ফুট উচু পর্যস্ত। বিশেষত আর্দ্র জায়গায়। 

প্রায়ই রোপা ( ০0516158690 ) হয়। 

বিবরণ-_মাঝারী বা! বড় আকারের চিরহরিৎ গাছ। 

কাঠের গুণ--কাঠ লালচে রঙের । মাঝারি রকম শক্ত ও টেকসই । 

ব্যবহার--ঘরের খুটি কড়িঃ বরগাঁ। গাড়ির চাকা। কাচা কুয়ার 

দেওয়াল। 
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(017061779) 27100158, 13028. 

বাংলা--গাস্তারী। হিন্দি--গামারী। 

সংস্থান--ভারতের সবত্র। 

কাঠের গুণ-_রং হলদে, সাদা বা ঈষৎ লাল। সহজে কাজ করা যায়। 
টেকসই, সমানভাবে শুকায়। দেখতে সুশ্রী। শক্ত অথচ হাক্ক!। 

৩৬ পাঃ। | 

বিবরণ-_বড় পত্রমোচী গাছ । ১০০ ফুট উচু। বুঃ বেঃ ১৫ ফুট। 
ব্যবহার--তক্তা। বাক্স। প্যাকিং বাক্স। আসবাবের জন্ত বিশেষ 

উপযোগী । পালকি। গাড়ি। নৌকা। কৌদাইয়ের কাজ। চিরুনি। 

খেলনা ॥ ঢোলক। 

1715195/10105,10105105) 1০2৮, 

হিন্দী-_আন্জান। 

সংস্থান__মধ্য-ভারত। 

বিবরণ- বড়, স্ত্রী গাছ। স্বজাতিসঙ্গপ্রিয়। উচু প্রায় ১০০ ফুট। বুঃ বেঃ 
৮1১০ ফুট । 

কাঠের গুণ--রং গভীর লাল, ব্রাউন, মধ্যে মধ্যে কালো ডোরা1। খুব শক্ত, 
8191]5 অর্থাৎ আঁশের এড়োএড়ি ভাবে কাট! বা চেরা খুব কঠিন, 
আশগুলি পাকানো বলে এরকম কাটা কঠিন হয়। খুব তারী। প্রতি 
কিউবিক ফুটের ওজন ১ মণ অর্থাৎ সেগুন কাঠের দ্বিগুণ। এত ভারী 

কাঠ এদেশে আর নেই। খুব টেকসই । 

ব্যবহার-_খুটি, কড়ি, বরগ1। পুলের কাঠ। কারখানার কলের পি'ড়ি ও 
কলের অন্য অংশ । গাড়ির চাক1। ত্াত। করাত চালানো কঠিন বলে 
তক্তা ব্যবহার কম হয়। 
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171910605 100117072 1২025, 

দেশীয়__স দরী। 

ংস্থান__নুন্দরবন ( খুলন! ও বরিশাল ), সুন্দরবনের ২৪ পরগণা অংশে নেই। 

বিবরণ-_মাঝারি আকারের চিরহরিৎ গাছ। ৬০ ফুটের চেয়ে বেশী উচু বা 
৬ ফুটের চেয়ে বড় বুঃ বেঃ গাছ আজকাল দেখা যায় না। বেশীর ভাগ 

গাছেরই বুঃ বেঃ এর চেয়ে কম। 

কাঠের গুণ__রং গভীর লাল। খুব শক্ত । দানা ঘন। খুব টেকসই। ৭ 

পাঃ। খুব ভারসহ | 1/185610 অর্থাৎ খুব ভারেও সহজে ভাঙে না 

বেঁকে গিয়ে আবার ভার সরালেই সোজা হয়ে যায়। শ্রই সব গুণের 
জন্তে এ কাঠ অনেক কাজে উপযোগী । কিন্তু গাছ বড় হয় না বলে 
বেশী ব্যবহার নেই। 

ব্যবহার--নৌকার সব অংশ। কড়ি, বরগা। পাটাইয়ের তক্তা, খুটি, 
মান্তল। গাড়ির চাকা। জালানী কাঠ। 

]0212175 15519১ 14077. 

বাংলা--আখরোট । নেপালী--ওখর। সংস্কৃত--অক্ষোড়। 

সংস্থান_-হিমালয়। দার্জিলিং জেলায় এখন ছুস্প্রাপ্য। কালিম্পঙের 
অরণ্যে এখনো কিছু কিছু পাওয়া! যায়। কাশ্মীর কুলু ও উত্তর-পশ্চিম 

সীমান্ত প্রদেশে হাজারায় যথেষ্ট আছে । 

বিবরণ-_খুব বড় পত্রমোচী গাছ। দেখতে সুশ্রী। পাতা সুগন্ধী। পশ্চিম 
হিমালয়ে ভাল ফল হয়। দার্জিলিঙের গাছের ফলে শাস অল্পই থাকে । 
উচু ১০* ফুট পর্যস্ত। বুঃ বেঃ ৯০ ফুট। 

কাঠের গুণ-রং ধূসর ব্রাউন । মধ্যে মধ্যে গভীর রঙের ডোরা কাটা । 
দেখতে অতি চমতকার । মাঝারী রকম শক্ত । কাজ করা সহজ। ভাল 

পালিশ হয়। শুকালে বেশী ভারী নয়। ৪০ পাঃ। 
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ব্যবহার-আসবাবের জন্ত বেশী ব্যবহার হয়। দামী কাঠ। কৌদাই- 
খোদাইয়ের জন্ত উপযোগী । বন্দুকের হাতল। চরকা। শৌখিন 
খোদাই-কর! থাল। বাক্স টুল কোট! ইত্যাদি । 

[.555150021018, 9099-16811)96) £612. 

বাংলা__-জারুল। আসাম--আজতার। 
স্থান__আসাম | চট্টগ্রাম । 

বিবরণ-_খুব বড় ' পত্রমোচী গাছ। বড় বড় লালচে বেগুনী রঙের ফুল হয়। 

সেইজন্যে অনেক সময়ে রাস্তার ধারে লাগানো হয়। পার্বত্য চট্রগ্রামে 
প্রকাণ্ড আকারের গাছ (বুঃ বেঃ ১২-১৪ ফুট ) এখনো পাওয়া যায়। 

অনেক গাছ ডোঙা করে নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। 

কাঠের গুণ__খুব ভাল কাঠ। সামান্ত লালচে সাদ রং। শক্ত। টেকসই। 
ভাল পালিশ হয়। সহজে কাজ করাযায়। জলের নীচেও ভাল থাকে । 

৪০ পাঃ। 

ব্যবহার--বাড়িঘর। গরুর গাড়ি। পুলের কাঠ। নৌকার সব অংশ। 

মাস্তল। বৈঠা । আসবাব । 
টি 

1৬1217601515 100105) 1,17771. 

বাংলা, হিন্দি--আম | কোল-উলি। সাওতাল--উলু। মারাঠা-_-আস্ছি। 

কানারিজ-_মাতৃ। তেলেওু-মামিদি। তামিল_-মআ,» মান্গাম্। 

গোন্দ-_মার্কী। উড়িয়া আম্বো। মঘি-_চারাটপাং। মালায়ালাম-_ 

মাভু। গারো--জেগাচু। 

সংস্থান--ভারতের সর্বত্র রোপিত। সিকিম ও আসামে স্বতঃজাত। 

বিবরণ_বড় চিরহরিৎ গাছ । অরণ্যে দ্বতঃজাত অবস্থায় খুব লম্বা গাছ 

হয়। আর স্বন্ধ (প্রথম ভাল পর্যস্ত কাণ্ড) ৫০৬০ ফুট হয়। সাধারণত 

হ্বন্ধ ছোট আর বিটপ (০:০দা্) বড় হয়। 



২৮ ভারতের বনজ 

কাঠের গুধ-_রং ধৃনর থেকে গভীর ব্রাউন। মধ্যে মধ্যে ঘোর রঙের ডোর] 
শক্ত | টে কসই। জলের নীচে ভাল থাকে । তক্তা ভাল শুকায়। দেখতে 

সুশ্রী নয় (খসখসে )। আ্বাশ মোচড়ানো। ৷ ৪২ পাঃ। 

ব্যবহার-_সর্বত্র পাওয়া যায়। এইজন্তে যথেই& ব্যবহার হয়। কড়ি, বরগা। 
প্যাকিংকেস। ডোঙা ইত্যাদি । | 

119502. 161752, 17077, 

বাংলা-_নাগেখর, নাগকেশর | আসাম--নাহর | 

স্থান__জলপাইগুড়ি । আসাম। চট্টগ্রাম । মালাবার। দাঞজিলিডের পূর্বপ্রান্তে 
হিমালয়ের পাদদেশে অনেক আছে। 

বিবরণ-_বড়, চিরহরিৎ, স্বজাতিসঙ্গপ্রিয়, স্ুপ্রী গাছ। বৌদ্ধ মন্দিরে ও 

অন্যত্র প্রায়ই রোপা হয়। ফুল সাদা সুগন্ধি। পাতা পল্লৰে টকটকে 

লাল থাকে, ক্রমশ চকচকে সবুজ রঙের হয় ॥ এগাছ রাস্তার ছুধারে 

লাগালে চমৎকার দেখায় | 
কাঠের গুণ_-রং ঘোর লাল । খুব শক্ত | খুব ভারী। ৭* পাঃ। টে'কসূই | এক- 

রকম রজন আছে । ভাল শুকায় না। তক্তা সহজে বেঁকে আর ফেটে যায়। 

ব্যবহার__রেলওয়ে স্লীপার। কড়ি, বরগা। পুলের কাঠ। নদীর জেটা 
(19665 )। অস্ত্রের হাতল । ইত্যাদি 

1/110155115 (1581010908) 20777, 

বাংলা--টাপা। সংস্কৃত-্চম্পক | 

সংস্থান-_পূর্ব-হিমালয়ের পাদদেশে ৩*** পর্যস্ত। আসাম। পশ্চিমঘাট। 

দাক্ষিণাতাযা। সর্বত্র রোপিত। 

বিবরণ-_-উচু নুশ্র। চিরহরিৎ গাছ। গুঁড়ি গোল, লম্বা, সোজ। হয়। জল- 
পাইগুড়ি অঞ্চলে ১১* ফুট উচু ১৬ ফুট পর্যস্ত বুঃ বেঃ ভাল গাছ পাওয়া 

যায়। হলদে সুগন্ধ ফুল। 
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কাঠের গুণ_-অসার কাঠবেশী নয়। তার রং সাদা। সার কাঠ ফিকে 

হলদে ব্রাউন। চকচকে, সহজে মস্থণ করা যায়। নরম। আশ সোজা । 

৩৪ পাঃ। টেকসই । কাঠ দেখতে ভাল। 

ব্যবহার-_মূল্যবান কাঠ। ভাল আপবাব। ঘরের খু'ঁটি। তক্তা। ছুতারের 

সাধারণ কাজ প্রভৃতি । 

1$1101)9119 9%59199) 131, 

নেপালী-_সফেদ চাপ। 

স্থান_-পূর্ব-হিমালয়। ৬০০০ ফুট থেকে ৮০০০ ফুট পর্বস্ত উচুতে দাজিলিং 

ও খাসিয়। পাহাড়ে । 

বিবরণ-_উঠচু পত্রমোচী গাছ। স্কন্ধখুব উচু। সাদা বড় বড় সুগন্ধি ফুল। 
লম্বায় ১০০ ফুট থেকে ১২০ ফুট । বুঃ বেঃ ১০ ফুটের গাছ ছু্প্রাপ্য নয়। 

এর চেয়ে ঝড় গাছও পাওয়৷ যায় কিন্ত প্রায়ই তার মধ্যে পচা হয়। 

কাঠের গুণ--সার কাঠের রং সবুজ হলদে থেকে ব্রাউন। ত্বাশ সোজা । 

মাঝারি রকম শক্ত । ৩৫ পাঃ। টে'কসই। করাত দিয়ে কাট! সহজ । মস্ণ 

হয়। ভাল পালিশ হয়। 

ব্যবহার--ভাল কাঠ। দার্জিলিং জেলায় প্রচুর চাহিদা । দরজা, জানাল! । 
আনবাব । দ্েওয়াল। জুটু মিলের ববিন (1১0)010 )। 

রি 

1৬110003075 121217519 1517777, 

বাংলা-_বকুল। মালয়ালম্ -এলেন্জি। 

গ্বান--দক্ষিণ ভারত, বিশেষত পশ্চিম অংশ । অন্যত্র রোপিত। 

বিবরণ--বড় চিরহরিৎ গাছ। সুগন্ধ ফুলের জন্য সর্বত্র রোপিত। 

কাঠের গুণ_-গভীর লাল রঙের। থুব শক্ত। টেকসই । মহ্ণ। সহজে কাজ 

করা যায় না। ৬০ পাঃ। 
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ব্যবহার-_-কডি। খুঁটি। টেকি। 
অন্যান্ত--স্থগন্ধ ফুল থেকে এসেন্স হয়। ফল খাওয়া যায়। ফলের বিচি থেকে 

একরকম তেল হয়, সে তেল ওষুধে, প্রদীপে ও রান্নায় বাবহার হয়। 

গাছের ছালও ওষুধে ব্যবহার হয়। 

00915. ৬/০৭1০ 1027. 

বাংলা-_জিওল। চট্টগ্রাম-_ভাদি। সংস্কৃত--জিঙ্গিনী। 

সস্থান-_-ভারতের সর্বত্র | 

বিবরণ_ পক্ররমোচী গাছ। আর্্র জায়গায় গাছ বড় হয়। প্রায় ৫০।৬০ ফুট 

উচু কাণ্ড আর ৭/৮ ফুট বুঃ বেঃ । 
কাঠের গুণ--অসার অংশ ধূসর পাদা। সারখুব কম, ইটের রং। মাঝারি 

রকম শক্ত । মাঝারি রকম টেকসই । ৫০ পাঁঃ। 

ব্যবহার--কাঠ খুব ভাল না| হলেও সর্বত্র পাওয়া যায় বলে বাবহার বেশী। 

তক্তা। দেশলাইয়ের কাঠি ভাল হয়। অন্য কাঠ না পাওয়া গেলে সব- 
রকম কাঠের কাজেই লাগে । 

অন্ঠান্ত-_-এ গ।ছের আঠা অনেক কাজে ব্যবহার হয়__যেমন চুনকাম করবার 
চুনের গোলার সঙ্গে, কাগজ মস্থণ করতে; কাপড় ছাপাতে, কাগজ জুড়তে, 

ওষুধে । 

! 

0955110719 99119616101055, 1367711. 

হিন্দি--সন্দন। সংস্কৃত-_তিনিশ, শ্যন্দন। ৭।তনিশেশ্যন্দনো নেমী রথভ্রুঃ” 

ইত্যমরঃ। 
ংস্থান-_মধ্য-ভারত | উত্তর-ভারতে হিমালয়ের তরাইয়ে সর্বত্র । নেপালের 

পূর্বে ছুশ্পরাপ্য। 

বিবরণ-_মাঝারি আকারের পত্রমোচী গাছ। কোথাও কোথাও ম্বজাতি- 

সঙ্গপ্রিয়। গুড়ি প্রায়ই সোজা হয় না। 
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কাঠের গুণ__রং ধূসর থেকে ধুসর ব্রাউন, এক কাঠেই নান! রং থাকে। 

দানা ঘন। শক্ত। চিম্সে। খুব ভারসহ। 1)15%8610 অর্থাৎ “মচকায় 

কিন্তু ভাঙে না।” ৬০ পাঃ। 

ব্যবহার--গাড়ির চাকার জন্তে খুব উপযোগী । সেকালে নিশ্চয়ই এ কাঠে 

রথের চাক] হত তাই সংস্কৃত নাম শ্যন্দন। পালকির দণ্ড। নৌকার দাড়। 
কুড়ালের হাতল । গাড়ির জোয়াল। লাউল। চরকা। 

[71005 10175110115) £07%. 

হিন্দি--চির্, চিল। সংস্কৃত--সরল। 

ংস্থান__পশ্চিম-হিমালয়ে ১৫০০ থেকে ৭০০০ ফুট উচুতে। দাজিলিঙের 
অরণ্যে অল্প কয়েকটি গাছ ১৫ বংসর আগেও ছিল, এখন নাই । সিকিম । 

বিবরণ--খুব লম্বা! প্রকাণ্ড গাছ, স্বজজাতিসঙ্গপ্রিয়। প্রায় সম্পূর্ণ পত্রমেচী। 
প্রত্যেক গুচ্ছে তিনট। করে পাত1। পাতাগুলি হচের মত, ৯৮ থেকে ১৫ 

লম্বা । গাছের প্রত্যেক অংশে রেজিন থাকে বলে সরলের অরণ্য বেশ স্থগন্ধ | 

কাঠের গুণ--রং গোলাপী । মধ্যে মধ্যে রজনবাহী শিরগুলা লাল রঙের। 
শক্ত। ভাঁরসহ। টেকসই । ৪০ পাঃ। 

ব্যবহার-_পাহাড়ে বাড়িঘর । প্যাকিং কেস। নৌক1। রেলওয়ে ক্লীপার। 

অন্যান্ত-_-এই গাছের রেজিন (ধূনা) থেকে তাঁপিন তৈল বার হয়। সরল 

গাছে রেজিন থাকায় এতে সহজেই আগুন লাগে। অনেক সরল গাছ 
সাধারণত একসঙ্গে থাকে, এইজন্তে সরল গাছের অরণ্যে আগুন লাগলে 

নিবানো ছুঃসাধ্য। কালিদাস বলেন যে নিজেদের মধ্যে গা ঘষাঘষি 

করে এদের অরণ্যে আগুন লেগে যায় :-_ 

তঞ্চেদ্বায়ৌ সরতি সরলস্ন্বসংঘট্টজন্মা 
বাধেতোক্কাক্ষপিতচমরীবালভারে। দাবাগ্নিঃ 

অর্থন্তেনং শমগনিতুমলং বারিধারাঁসহত্তৈ 
রাপন্নাতিপ্রশমনফলাঃ সম্পদোহ তমানাম্।-_মেঘদূতম্ 1১৫৩ 
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পাথর গড়িয়ে পড়ে গাছের সঙ্গে ধাক। লেগে কিংবা বজ্রপাতের ফলেও 

সরলের অরণ্যে আগুন লাগার কথা শোনা যায়। 

[1709 1175955, 1০016. 

বাংলা-সরল। থাসিয়া-_তিংসা। 

সংস্থান--খাপিয়! পাহাড়। 

বিবরণ--লম্ব৷ চিরহরিৎ স্বজাতিসঙ্গপ্রিয় গাছ। লম্বায় ১০০ ফুট বুঃ বেঃ ১০ 

ফুট। অনেকট। চির্পাইনের মত, কিন্তু পাতা লম্বায় কিছু ছোট। 
কাঠের গণ--রং ব্রাউন থেকে লাল। মাঝারি রকম শক্ত। বাধিক বৃত্ত 

(801008] 11068 ) স্পষ্ট। 

ব্যবহার-_বাড়িঘর ইত্যা্দি। নির্যাস থেকে তাপিন তেল। 

[05700811005 115815701010000) 1020, 

হিন্দি-_বিজাশাল। পিয়াশাল। সংস্কৃত--গীতশালকে সর্জকাইসন বন্ধুক 

পুষ্প প্রিয়ক জীবকাঃ” ইত্যমরঃ। 

সংস্থান__মধ্য ও দক্ষিণ ভারত। উড়িস্া। | 

বিবরণ-_বড় পত্রমোচী সুশ্রী গাছ। বুঃ বেঃ ৯1১০ ফুট পর্বস্ত হয়। উচু 
৭০1৮০ ফুট। 

কাঠের গুণ-_সার কাঠের রং হলদে থেকে ধূসর ব্রাউন। খুব শক্ত। ঘন 

দানা। সহজে কাজ করাযায়। ভাল পালিশ হয়। টে'কসই। তাল 

শুকায়। ৫৫ পাঃ। 

ব্যবহার__চৌকাঠ। খুঁটি । তক্ত1!। লাঙল । অস্ত্রের হাতল । গাড়ি । আসবাব 

হয়, কিন্তু জল লাগলে হলদে রং বার হয়। গাড়ির চাকা। ঢোলক। 
অন্তান্ত-_গাছ থেকে লাল নির্যাস বার হুয়। 
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[65700871005 35810121177009১ 1,877, 1 

দেশীয় 'রক্তচন্দন। 

ংস্থান-_-মাদ্রাজ, কাতাঁপ জিলা । 

বিবরণ__ছোট সুগ্রী গাছ। বিটপ ছত্রাকার। ২৫ ফুট উচু। 
কাঠের গুণ-- অসার কাঠ সাদ।। সার কাঠ গভীর লাল। কখনও কখনও 

প্রায় কালো, কিন্তু লাল আতা থাকেই । খুব শক্ত। টেকসই। ভারী। 
৭০ পাঁঃ। | ূ 

ব্যবহার--লাল রঙের জন্ত ব্যবহার হয়। গন্ধ নেই। ভাল খোদাই হয়। 
শৌখিন, সম্পন্ন লোকে বারান্দায় খোদাই করা থামের জন্যে ব্যবহার 
করেন । 

(03016710০05 1217)511099১:9771. 

লেপচা--বুক। নেপালী-_বুজরাট। ইংরেজী--এক প্রকার ওক্। 

সংস্থান__পূর্ব-হিমালয়, নেপাল থেকে ডাফল1 পাহাড়। ৬০০ ফুট থেকে 
৯০০৯ ফুট উচুতে 

বিবরণ-_খুব বড় চিরহরিৎ গাছ। দাজিলিং পাহাড়ে কথনও কখনও ১২০ 
ফুট উচু আর বুঃ বে: ৩০ ফুট পাওয়া যাঁয়। ১২৯৪ ফুটের বেশী বুঃ বেঃ র 
গাছ বেশীর ভাগই ফাপা। বিটপ বিস্তীর্ণ । 

কাঠের গুণ-_-সার কাঠ ধূসর ব্রাউন। খুব শক্ত । ৫৯ পাঃ। তক্তা ফেটে যায়। 
ব্যবহার--খুঁটি। কড়ি, বরগ1। খুব ভাল জ্বালানী কাঠ। তাল কাঠকয়লা হয়। 

58100191107 21101010) 7:17777০ 

দেশীয়--চন্দন। 

সংস্থান দক্ষিণ-ভারত, বিশেষত মহীশূর, কইস্বাটুর, নীলগিরি; ধারওয়ার, 
কুর্গ। 

০. 
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বিবরণ--ছোট চিরহরিৎ গাছ। 
কাঠের গুণ__-অসার কাঠ সাদা, গন্ধ নেই। সার কাঠ হলদে ব্রাউন, সুগন্ধ । 

শক্ত ও খুব ঘন দানা। কেটে খুব মন্ণ করা যায়। ফাটে না। ৬০ পাঃ। 

কাঠে সুগন্ধি তেল আছে। পৃথিবীতে যত কাঠ আছে, তার মধ্যে চদন 

কাঠ সব চেয়ে দামী । 

ব্যবহার--প্রধানত শৌখিন কাজ। খুব ভাল খোদাই হয়। খোদাই করা 

বাক্স, ছবির ফ্রেম, ছড়ি, হাতল, কলম ইত্যাদি। শবদাহ। করাতের 
গু'ড়ায় কাপড় সুগন্ধ করা হয়। কাঠের টুকরা থেকে চন্দনতেল বার 

কর! হয়। 

501)15101)919 010029১7711, 

বাংলা-_-কোশাম ; কুন্থুম। সংস্কৃত-_কোশাম। 

স্থান_প্রায় সর্বত্র । বাংলাদেশে নেই। 

বিবরণ-_বড় পত্রমোচী গাছ। বিটপ খুব বিস্তৃত। নতুন পাতা চকচকে লাল। 
কাঠের গুণ--সার কাঠ লাল ব্রাউন। খুব শক্ত। চিম্সে। টে'কসই। ভারী । 

৭1৮ পাঃ। 
ব্যবহার--তেল ও আখের ঘানি। গাড়ির ধুর! ও চাকা । টেকি। উদুখল। 

জাতা। খোদাইয়ের কাজ। কাঠকয়লা | . 

অন্তান্ত বীজ থেকে জালানী তেল আর 1808898: 01] হয়। এর ডালে 

সবচেয়ে ভাল গাল! জন্মায়। 

51)0758. 20100509১ (৫6117, ০ 

বাংলা, হিন্দি--সাল। নেপালী--শকুয়] ৷ সংস্কৃত-_সাল, সর্জ, কার্য, অস্বপর্ণক 

ইত্যাদি। 

সংস্থান__হিমালয়ের দক্ষিণে পাঞ্জাবের কাংরা থেকে আপামের দারাং পর্যস্ত। 
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ঢাকা। মধ্যভারত থেকে গোদাবরী পর্যস্ত। সবচেয়ে বড় সালগাছ 

নেপাল, বাংল, আসাম ও উড়িস্যায় জন্মায়। 

বিবরণ--বড় সোজা গু'ড়িবিশিষ্ট, প্রায় সম্পুর্ণ পত্রমোচী, স্বজাতিসঙ্গপ্রিয়। 
১০১।১৫* ফুট পর্যস্ত উচু আর ২০২৫ ফুট বুঃ বেঃ গাছ নেপালে পাওয়। 
যায়। সাধারণত ৮০ থেকে ১** ফুট উচু আর ৮৯ ফুট বুঃ বেঃ-র বেশী 

হয় না । ৬০।৭০ ফুট পর্যস্ত লম্বা স্বদ্ধ দুলভি নয়। 

কাঠের গুণ-.অসার কাঠ কম। রং সাদা। সার কাঠ খয়ের রঙের । খুব শক্ত। 

খুব টে'কসই। কাটবার পর ক্রমশ প্রায় কালো হয়। খুব ভারস্হ। 

আশ মোচড়ানো। কাঠ ভাল মস্থণ হয় না। ভাল শুকায় না। এ রকম 
টেকসই কাঠ পৃথিবীতে বেশী নাই। পাটলিপুত্বে অশোকের যে রাজ- 
প্রাসাদ ছিল তার সালকাঠের অংশ এখনও পাওয়৷ গেছে । ৫৫ পাঃ। 

ব্যবহার-- প্রধানত রেলওয়ে শ্লীপার। কড়ি, বরগা। তক্তা। গাড়ির চাকা। 

মাস্তল, ধাড়। নৌকা। পিপে ইত্যাদি। ছোট গাছে ঘরের খুঁটি হয়। 
ভাল জালানী কাঠ ও কাঠকয়ল! হয়। 

অন্তান্ত--নির্ধাসে ধুন! হয়। 

1 5০0705 £191599১ 14007, 7 

বাংলা-_সেগুন। গোণ্ডি--টেকা। তামিল--টেকৃ। ইংরেজী--698ঘ, 

সংস্থান- দাক্ষিণাত্যঃ বিশেষত নর্ধদা ও গোদাবরীর দক্ষিণে । অন্থাত্ 

রোপিত। দাজিলিং, জলপাইগুড়ি ও চট্টগ্রামের অরণ্যে অনেক রোপা 
হয়েছে। ( ব্রহ্মদেশ )। 

বিবরণ--বড় পত্রমোচী গাছ। 

কাঠের গুণ--সার কাঠ প্রথম কাটবার সময় সোনালি হলদে । পরে ব্রাউন রঙের 
হয় । কোনও কোনও গাছে গভীর রডের ডোর] কাটা থাকে । মাঝারি রকম 

শক্ত । কাঠে এক রকম তেল আছে যার জন্তে খুব টেকসই হয়। ৪৫ পাঃ। 
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ব্যবহার-_সেগুন কাঠকে ছুনিয়ার সেরা কাঠ বললেও অতুযুক্তি হয় না। কাঠ 
দেখতে চমৎকার। সহজে কাজ করা যায়। মস্থণ হয়। তাল পালিশ 

হয়। এর চেয়ে টেকসই গাছ আর নেই। লোকে বলে এ কাঠ চিরকাল 

টেকে সমুদ্দের 9:680 'ফীট এ কাঠ খায় না। সেইজন্য ও অন্থান্ত 
গুণে জাহাজের কাজে এ কাঠ সর্বোৎকৃষ্ট । বর্মার শ্রেষ্ঠ সেগুন ইংরেজদের 

নৌ-বিভাগের জন্ত রিসার্ভ করা হত। আগে রেলওয়ে সীপার প্রচুর হত। 
কিন্ত আজকাল মহার্ঘ বলে এ কাঠ স্লীপারের জন্যে ব্যবহার হয় না। বাড়ি- 

ঘরের সমন্ত অংশ। রেলগাড়ি ও ন্তান্ত গাঁড়ি। শ্রেষ্ঠ আসবাব। পিপে। 

খোদাইয়ের কাজ ইত্যাদি। 
অন্ান্ত-_-পাতা খস্থসে বলে অল্প অল্প পালিশের কাজে লাগানো যায়। কচি 

পাতায় লাল রং আছে। 

[62017051195 [1010908198১ 17, 914. 

নেপালী--পানিসাজ। আসাম--হলক। 

সংস্থান-_পূর্ব-হিমালয়ের পাদদেশে ও ৫০০০ ফুট পর্য্যস্ত। 

বিবরণ- প্রকাণ্ড চিরহরিৎ গাছ। বুঃ বেঃ ২০।২৫ ফুট পর্যস্ত। দুপ্রাপ্য নয়। 
আর্দ্র জায়গায় ভাল হয়। এইজন্তে নেপালী নাম। উপরের পাতাগুলি 

প্রায়ই লালচে থাঁকে। 

কাঠের গুণ_-রং ফিকে ব্রাউন থেকে ঘোর ব্রাউন । লাইন কাটা কাটা দাগ। 

চক্চকে। মন্থণ। ৪* পাঃ। ভাল শুকায়। ছায়ায় টেকসই । সহজে 

কাটা যায়। 

ব্যবহার--প্রাই কাঠের উপযোগী । ভাল আসবাব। ঘরের দেওয়াল। মেঝে। 

সাধারণ ছুতারের কাজ। | 
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[জেদেবালিনা নি (07255010999) 77/. 2709. 4. 

বাংল।-_সাই, আপন, পিয়াশাল। হিন্দি-শাল। নেপালী-_-পাখাসাজ। 

স্থান__-ভারতের সর্বত্র ৪*** ফুট উচু পর্যস্ত। 
বিবরণ-__বড় পত্রমোচী গাছ। ৮* ফুট থেকে ১০ ফুট উচু আর বুঃ বেঃ ৮ 

থেকে ১০ ফুট প্রায়ই পাওয়া য্যয়। দার্জিলিং জেলায় পাহাড়ের দাড়ায় 

(209) ন1 হয়ে দুই পাখায়' বা 81099-এ হয় এইজন্য পাখাসাঁজ । 

কাঠের গুণ-_সার কাঠ ব্রাউন থেকে গভীর ব্রাউন, কাটার অনেক পরে ধূসর 
হয়ে যায়। পালিশ করলে চমৎকার ভোর! কাট৷ দেখতে হয়। খুব শক্ত, 

সেইঙ্বন্ত করাতীর কাটতে চায় না। ভাল শুকানো কঠিন, ফেটে যায়। 
৬৭ পাঃ। 

ব্যবহার--ঘরের কড়ি, বরগা, চৌকাঠ। লাঙ্গল, জোয়াল। গাড়ির দণ্ড, ধুরা। 
ঘানি । কলে শুকিয়ে আর কেটে নিতে পারলে এ কাঠের তক্তা দেওয়ালে 

1081091110£-এর জন্ত খুব চমৎকার । 

(২) কাগজের জন্য মণ্ড 

বিদেশ থেকে যত কাগজ এদেশে আমদানি হয় সে সবই কাঠের মণ্ড থেকে 

তৈরি হয়। ভারতবর্ষে এখনও কাঠের মণ্ডের কাগজ তৈরি হয় না। এদেশে 

কলের কাগজ যা তৈরি হয় তা সবই বাশের বা ঘাসের মণ্ড থেকে । মণ্ডের 
উপযোগী গাছ, যথা--&10169 'ঘড 901828, প্রচুর আছে। 

(৩) করাতের গুড়া 

জিনিসপত্ত্র প্যাক করার জন্ঠে, বিস্ফোরক জিনিসের সঙ্গে মেশাতে, 

সিরকা ইত্যাদি তৈরি করবার জন্যে করাতের গুড়া ব্যবহার হতে পারে। 
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(8) জ্বালানী কাঠ ও কয়লা 

জালানী কাঠের জন্তে প্রায় সব কাঠই ব্যবহার হয়। কতকগুলি কাঠে 
বেশী ছাই হয় বা তাপ কম হয় বা সহজে শুকায় না, সেগুলি জালানীর 

জন্যে ভাল নয়। সাধারণত যে সব কাঠ বেশী ভারি আর শক্ত তাতে 
জালানী কাঠ আর কাঠকয়ল! ভাল হয়। সেই রকম কাঠের আগুনের 
তাপও বেশী। 

বাড়িতে রান্নার জন্যে ব্যবহার করতে পাথুরে কয়লা আর কাঠের চেয়ে 

কাঠকয়ল। অনেক সুবিধা । এতে ধোয়া হয় না! সহজে জ্বালানো, নেবানো 

যায়। আর -হাল্ক] কাঠকয়লার ব্যবহার আমাদের দেশে কম।. তার 
প্রধান কারণ হচ্ছে যে বাংলাদেশের মধ্যভাগে কাঠকয়লা করবার মত যথেষ্ট 

অরণ্য নেই। দাজিলিং জেলায় লোকে অনেক কাঠকয়ল৷ ব্যবহার করে 
থাকে । আজকাল মোটর গাড়ির ইন্ধনের জন্ত প্রচুর কাঠকয়লা দরকার 
হয়েছে। সেইজন্ত দাজিলিং জেল] ছাড়া চট্টগ্রাম ও সুন্দরবনের অরণ্য 
থেকেও কাঠকয়ল! উৎপন্ন ইচ্ছে । 

(৫) উধ্বপাতিত ও ক্ষারিত জিনিস 

এর মধ্যে প্রধান উল্লেখষোগ্য জিনিস হচ্ছে চন্দনের তেল। এছাড়া 

দেওদার কাঠ থেকে এক রকম তেল হুয় যা পাঁচড়া আর বাতের জন্ত ব্যবহার 

হয়। 

পাইনের আর সেগুনের কাঠ জাল দিয়ে কিছু কিছু আল্কাতর বার হয়। 

অগ্তরু কাঠ থেকে আতর হয় । এ গাছ আসামে পাওয়! যায়। থয়ের গাছের 

কাঠ কুচি কুচি করে জলে সিদ্ধ করে তার কাথ থেকে তন রকম জিনিল তৈরি 

হয়--(১) কাচ--এতে চট আর মাছ ধরার জাল রং করা হয়। (২) খয়ের-_ 

পানের সঙ্গে খাবার জন্যে । (৩) কীরসাল্-_-এক রকম ওঁষধ। 
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51 ৮০). 

২। বাঁশ 

ভারতবর্ষের অরণ্যে প্রায় ১০* রকম বাশ জন্মে। এখানে বাংলাদেশের 

অরণ্যে যেগুলি পাওয়া যায়, তার কতকগুলির বিবরণ দেব। 

জলপাইগুড়ি জেলায় ও দার্জিলিং জেলায় ৩*০* ফুট পর্যস্ত অরণ্যের প্রধান 
বাশ নেপালী ভাষায় “তাম। বাশ” (1067001:008182008 [79701160011) ৮০ 

ফুট লম্বা আর বেড়ে ২ ফুট পর্যস্ত হয়। প্রতি ঝাড়ে বাশগুলি প্রায় নিজেদের 

মধ্যে জড়িয়ে থাকে । কেটে বার করা একটু শক্ত। তল্দ বাশ (73810100789 
[0108 ) বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে প্রায়ই রোপিত হয়। এ বাশ বেশ শক্ত 

আর কেটে বার করা সহজ। বাংলাদেশের অরণ্যে এ বাশ বোধ হয় জম্মে না। 

যা আছে সবই বোধ হয় রোপিত। তিন-চার হাজার ফুট পাহাড় পর্যস্ত আর 
এক রকম বাশ পাওয়1 যায় তাহার নাম “মাল' (8. 170568109 ) বাশ । এও 

প্রায় তল্দ! বাশের মতই সহজে কাটা যায় আর ঘরের খুটি ইত্যাদি কাজের 
উপযুক্ত । 

দার্জিলিং জেলায় ৬০০০ ফুটের উপরে বড় বাশ পাওয়া যায় না। এক 
রকম ছোট বাশ পাওয়া যায়, তার নাম নেপালী ভাষায় “মালিং' বাশ 

(4:51001109719। 180810098) | এর ঝাড় হয়না। এগুলি উচুতে ১২।১৬ 

ফুট হয়। ৩%/-৪% ইঞ্চি গোলাই হুয়। এতে চাটাই ঝুড়ি ইত্যাদি হয় । 

সুন্দরবনে বাশ নেই। 
চট্টগ্রামে প্রধান বাশ “মুলি” (19100810108 10970190901099), এর ঝাড় হয় 

না। প্রত্যেকটি আলাদ! আলাদা বাশ মাটির তলার শিকড় থেকে উৎপন্ন হয়। 

এ বাশ খুব সোজা, কাটাবিহীন, ৬০-৭* ফুট উচু আর বেড়ে ৯১০ ইঞ্চি। 
পার্বত্য চট্টগ্রামের বহু স্থান জুড়ে অরণ্যের মধ্যে উঁচু গাছের ধণকে ফাকে 
এ বাশের ঘন বন আছে। চট্টগ্রামের অনেক পার্বত্য জাতি তাদের বাড়ির 
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সমস্ত অংশ (ছাদ পর্যস্ত ), খাট, চৌকি, জলের পাক্র, থাল!, হুকা, ধাম! 

ইত্যাদি এই বাশে তৈরি করে। 
চট্টগ্রামের অরণ্য থেকে লক্ষ লক্ষ বাশের চালি (856) তৈবি হয়ে নদীতে 

ভেসে চট্টগ্রাম শহরে পৌছায় ও সেখান থেকে অন্তত্র চালান যায়। 
বাশের মণ্ড থেকেও কাগজ তৈরি হয়। তবে বাংলাদেশের অরণ্যের বাশ 

থেকে কাগজের মণ্ড হয় না, তার প্রধান কারণ কলিকাতা থেকে অরণ্যের 

দুরত্ব। 

৩ বেত 

বেতবন বাংলা ও আপামেই বেণী আছে। উত্তব-বাংলায় অরণ্যে যে বেত 

সাধারণত পাওয়া যায় তা মালয় বেতের মত ভাল নয়। ' চেয়ারের সীটু ও 

পিঠ তাতে হয় না। তবে এ বেত চা-বাগানের প্রয়োজনীয় ঝুড়ি ইত্যাদির 
উপযুক্ত । চট্টগ্রামের অরণ্যে অনেক রকম বেত পাওয়! যায়। তার মধ্যে 
ক্যারাক বেত প্রসিদ্ধ। এই বেত লম্বায় অনেক সময়ে ১৫০২০ ফুট পর্যস্ত 

পাওয়া যায়। পুর্বোক্ত বাশের চালি বাধবার জন্তে এ বেত খুব উপযোগী । 

8 ঘাস 

অরণ্যের মধ্যে অনেক জায়গায় বড় বড় ঘাস (985&0:191) ) অনেকটা 

জায়গ] জুড়ে থাকে। ভারতের সর্বত্র এ রকম সাতানা অরণ্য আছে। ঘাস 

প্রধানত তিন রকমে ব্যবহার হয় : 
(৯) কাগজের মণ্ড-প্রধানত মুন্জ, ঘাস (98008087000 870:008- 

1090651 ) ও ভাবর বা সাবাই ঘাস (19501006810 070) 81208616011010) )। 

(২) ঘর ছাইবার ঘাঁস বা খড়। 
(৩) রোশা ঘাস (05201000020 21876170)) ও লেমন ঘাস (1961000 
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87889, 00100010080 0105608) থেকে ভর্ধপাতন করে এসেন্স বার কর! 
হয়। এ ঘাস বাংলাদেশেও আছে কিন্তু মধ্যপ্রদেশেই বেশী আর সেখানেই 
এসেব্স তৈরি করবার কারখানা আছে। 

গাছের অন্যান্য অংশ 

(ক) আশ ওতুল। 

(১) কাণ্ড থেকে--অরণ্যে অনেক ছোট ছোট গুল্স আছে যার ছাল 

থেকে কম বা বেশি মূল্যবান আশ পাওয়া যায়। বাংলাদেশে সুন্দরবনে 
জলের ধারে অনেক জায়গায় কেওয়ার বন আছে । এর পাতায় শক্ত আশ 

হয়। দার্জিলিং জেলার অরণ্যে সিস্ম নামক একরকম বিছুটি অনেক 
জায়গায় পাওয়া যায়। তার ছালের আশ পাটের চেয়েও দামী । এ রকম 
আরও অনেক গুল্সের ছালে আশ হয়। 

কুর্তি (08198 ৪100:9৪), বোহারী (00101814558), উদাল 

(569:90019 11089), কাঞ্চন (389101016 £999000988) ইত্যাদি গাছের, 

910910101998 7১021098101) (দেবরে লার1), 88910170019 ড810111 

( শিয়ালী লতা ) ইত্যাদি লতার ছাল থেকে শক্ত দড়ি হয়। 

হিমালয়ে ৫০০০ থেকে ৬*০০ ফুট পর্যযস্ত উচুতে কাগতী (1)80106 

98010819108 ) নামে এক রকম গুল্ম বা ছোট গাছ জন্মে। এর ছাল থেকে 

নেপালে হাতে তৈরি কাগজ হয়। 

(২) ফল থেকে--যে সব ফলের তুল আমাদের কাজে লাগে তার মধ্যে 

শিমুলই একমাত্র উল্লেখযোগ্য বনজ । 
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(খ) তেল নিষ্কাশনের উপযোগী বীজ 
কোসাম (9010161017978 611]029) ও মহুয়ার (7398818 196160118,) তেল 

প্রদীপের ও রাক্নার কাজে চলে। সাবান তৈরির কাজেও লাগে। 3388819 

10965780০98 ( নেপালী “চিউরী”)র বীজের তেল ঘিয়ের মত ব্যবহার হয়। 
"চাল মুগরা”্র তেল কুষ্ঠ ও অন্তান্ চর্ষরোগের উধধ। এ'গাছ 

(718:85160667008 9188) চট্টগ্রামের অরণ্যে জন্মে। “করগ”গাছ 

(00108510018 1079) সব অরণ্যেই (সুন্দরবনেও ) পাওয়া যায়। এর 

তেলে গুঁধধ ও জালানী হয়। 

(গ) ট্যান ও রঞ্জক 
ট্যান-_চামড়। শোধন করার গুঁষধধের নাম ট্যান (01970)। বাবল1 (8০9০18 

8:81108) ও গরানের (09:10108 0810601198109,) ছাল ট্যানের কাজে গ্রচুর 

ব্যবহৃত হয়। এ ছাঁড়1 সাল, সোনালু, কুল, জিওল, পিয়াশাল, জাম, আমলকী 

ইত্যাদি বন্জ গাছের ছালও এ কাজের উপযুক্ত । বনজ ট্যান ফলের মধ্যে 
হবিতকী, বহেড়া ও আমলকী উল্লেখযোগ্য । খয়েরকাঠ জাল দিয়ে যে কাচ 

নামক জিনিস বার কর] হয়, তাও ট্যান করবার কাজে লাগে। এ কথা 

আগেই বলেছি। 
রগক-__পিয়াশাল, আঁখরোট, শাল ইত্যাদি গাছের ছাল ব্রাউন রঙ করবার 

রঞ্জকের জন্ত বাবহার হয়। দাজজিলিঙে অরণ্যে (ও বসতিতে ) গ্রচুর 
পরিমাণে মনজিট ( সংস্কৃত মণ্রিষ্টা ) (739101% 90:0160118 ) নামক একরকম 

লতা পাওয়৷ যায় । এর শিকড় ও অন্তান্ত অংশ থেকে পাক! লাল রঙের রঞ্রক 

পাওয়। যায়। নানাজাতীয় “ঘল্মে" “্ঘারানি* ইত্যাদি (9570010009 90) 

গাছের পাতায় হুল্দে রঞ্জক হয়। কীাঠালকাঠের রঞ্ক থেকে সঙ্ন্যাসীর 

গেরুয়! কাপড় রং হয়। 

চিকরাসী গাছের ফুলে লাল বা হলদে রগুক, টাপা1 ও টুনের ফুলে হলদে 
রঞ্তক) পলাশের ফুলে হলদে ও কমল৷ রঙের রগ্জক হয়। কামেল! গাছের 
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(048110558 012111020500819 ) ফলের উপর এক রকম লাল গুড়ো 

থাকে। এই গুড়ে সংগ্রহ করে রেশমের উপর লাগালে চকচকে কমল! 

রং হয়। , 
এ ছাড়া অসংখ্য রকম রঞ্জক অরণ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু ইউরোপের 

রাসায়নিক রঞ্জক এ সব বনজ রগ্জকের বাজার নষ্ট করেছে । 

(ঘ) ক্ষারিত ও উধবপাতিত বনজ 

তেল, আলকাতর! ইত্যাদি 

অল্প বাতাসে কাঠ পোড়ালে ছ রকম জিনিস উৎপন্ন হয় : (১) কাঠকয়লা, 

(২) পাইরোলিগনিয়াস্ আআসিড (50116706098 ৪০917 )। এই 

শেষোক্ত জিনিস থেকে আ্যাসেটিক আযাসিড, আলকোহল, ক্লোরোফর্ম, 

আইওডোফবৃম্, মিথাইলীন, ফরম্যালিন, ক্রিয়োসোট্, পিচ, আলকাতর! 
ইত্যাদি অনেক বস্ত পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে কিছু কিছু কাঠকয়ল! 
তরি হয়। কিন্তু এদেশে এখনে৷ উপরে লিখিত অন্ত সমস্ত জিনিসের 

কোনটাই এই প্রথায় প্রস্তুত হয় ন]। 

ভারতবর্ষের বনজ থেকে উৎপপ্ন এ বিভাগে উল্লেখযোগ্য জিনিস হচ্ছে : 

(১) চন্দন তেল, (২) অগুরু তেল, (৩) পাইন ও সেগুন কাঠের আলকাতরা। 

(ঙ) আঠা, রজন, কাঠের তেল 

ছাল থেকে-_বাব.লা, ধাঁওরা, উদ্দাল, বিজাসা'ল, পলাশ, জিওল ইত্যাদি 

অসংখ্য গাছে আঠা আছে। আঠা প্রধানত জিনিস জুড়তেঃ মিষ্টাল্লে 

(লজেঞুস জাতীয়) দিতে, কাপড় রং করতে, কাগজ মস্থণ করতে ও 

ওষুধে লাগে। সালের রজন, সলাই গাছের (০08561119 ৪9:796% ) 
রজন ধুনায় ব্যবহার হয়। 
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কাঠ থেকে-_টট্টগ্রামে গর্জন গাছ থেকে একরকম তেল বার কর! হয়। 

এর নাম গর্জন তেল। এ তেল পচ1 কাঠের সঙ্গে মিশিয়ে মশাল করা যায়। 

তাছাড়া কাঠ ও বাঁশের বাণিশ করতে আর ওঁধধে এ তেল ব্যবহার হয়। 
পশ্চিম-হিমালয়ে পাইনগাছ থেকে একরকম রেজিন বার হয়। সে 

জিনিসটা! উর্ধ্বপাতন করলে (১) তাপিন তেল পাওয়া যায়। আর যা পড়ে 

থাকে তার নাম (২) রজন (20810 বা ০0010070100 )। তাপিন তেল 

প্রধানত বাণিশে মেশাতে আর ওধধে লাগে। 

(৮) রবার 

থুব ভাল রবার গাছ ভারতবর্ষের অরণ্যে জন্মে 7া। তবে অনেক রকম 

গাছ ও লতা আছে যার থেকে কিছু কিছু রবার পাওয় যাঁয়। তার মধ্যে প্রধান 

হচ্ছে এক রকম বটগাছ যা পূর্ব-হিমালয়ে (দাঞজিলিং অঞ্চলে ) পাওয়া যায় 
(81908 61986108 )। এ ছাড়া ছাতিম গাছ ও নানা রকম লতায় কিছু 
রবার আছে। 

(ছ) ওঁষধ, মশল, বিষ ইত্যাদি 

তারতের বনজ গাছ গাছড়া থেকে অসংখ্য রকম ওষধ বিষ ইত্যাদি তৈরি 

করা যায়। তাঁর সব বিবরণ এ বইতে দেওয়া অসম্ভব। অন্ন কতকগুলির 

নাম দেওয়া হল। এগুলির সবই বাংলাদেশের অরণ্যে পাওয়া যায়। 
কুরচি--1701810176108 81061058910692108, ( আমাশয়ের ওষুধ )। 

বাসক-_&1086০08% 8৪1০8 (জ্বর; কাশির ওষুধ )। 

হরিনা-ড169য. 09 ৪:00018118 (ব্র্যাক ওয়াটার জরের ওষুধ )। 

চিরেত।--99৮৮1৪9 07)17666% (টনিক )। 

পিগ্ীল--109৮ 10001 ( কাশির ওষুধ ) 

দার চিনি--01101081000700077) 29918101000), 
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সোনালু--:089819 ন186918 (ফল থেকে জোলাপ ) 

কুচ--8:0৪ 70:9086020এ্--এক রকম লতার বীজ, এতে বিষ আছে। 

দ্বর্ণকারের ওজনরূপেও ব্যবহৃত হয়। ূ 
বিখ. ( নেপালী )---4,007016800 1910 | এতে গ্রিকনিন আছে। এ ছাড়া 

উড়িঘ্তার অরণ্যে (86:5০1008 টব আজ-ড০010198% ) কুচিলা গাছের বিচি 

থেকে স্রিকৃনিন তৈয়ারি হয়। 
০0001)51]010, 67001 এক রকম গুল্ম পশ্চিম-হিমালয়ে প্রচুর জন্মে, 

তার থেকেও ওঁষধ হয়। 

(জ) বনজ খা 

বনজ ফল ফুলের মধ্যে চালতা (10111091018 1710108 ) ফল, মৃহুয়। 

(7389918 186160118) ফুল, নান! জাতীয় 739:1১9718 নামক কাট! গাছের ফল, 

আমড়া (9001)0199 7150616975 ), কুল (:2167008 ৪107) ), র্যাস্বেরী 

বা আসেলু (79098 ৪) স্টবেরী, গাব (701990709৪0 ), তত 

(14088 ৪107) ), ডুমুর ( ঘ্1০9৪ 890), আমলকী (125119061009 

7/001১1108), আখরোট (  ৪618108 £9£18 ) ইত্যাদি উলেখযোগ্য । এ ছাড় 

অনেক রকম স্থখাদ্য আলু ( ৪09 ) (1019890:98 ৪100 ) অরণ্যে পাওয়! 

যায়। হ্বন্দরবনের গোলপাতার ফল খেতে অনেকট1 তালশাসের মত। 

বাশের বীজ সাধারণত ২৫।৩০ বছর পরে পরে ফলে। বাশের বীজ সাধারণত 

অনেকটা] ধানের মত হয়। ছুভিক্ষের সময় এই রকম কোনো বাশের বীজ 

হলে কাজে লাগে। 

(ঝ) চুপড়ি, টুকরি ইত্যাদি 
প্রায় সব রকম বাশে ও বেতে ও অনেক রকম ঘাসে টুকরি তৈরি হতে 

পারে। তাছাড়া কতকগুলি গাছের ডালে ও পাঞ্ঠতায় এই কাজ হয়, 
যেমন-_বাবলা, পলাশ, সিস্থু, তুত, বনঝাউ (79079012 ), নিসিন্দে ( 1665 
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9£009০ ), গোলপাতা (108 £:0619808 ), হাস্তাল (12700901 

৪0 )। শীতলপাটির গাছ পার্বত্য চট্টগ্রামের অরণ্যে জন্মে । অনেক গাছের 

বড় বড় পাতা ঠোঙা আর চুপড়ির লাইনিঙে লাগে, যেমন--পলাশ, গোল- 

পাতা, কাঞ্চন, সাল। অনেক গাছের খস্খসে পাতায় হাতীর দাতের, 

কাঠের আর হাড়ের তৈরি জিনিস পালিশ করা যায়, যেমন নান! জাতীয় 

বট, সেগুন, চালতা ইত্যাদ্দি। 

(ঞ) জৈবিক বনজ 

অরণ্য যে শিকারের স্থান এ কথ। অবস্তা বল৷ বাহুল্য । বাংলাদেশের 

অরণ্যে হাতী, গণ্ডার, বাঘ, ভালুক, চিতাবাঘ, বন্য কুকুর, নান! জাতীয় বন্য 

বিড়াল, নানা জাতীয় হরিণ, গরু, বাইসন, মহিষ, সর্প, শৃকর, কুকুট, মথুর' 

(00688820 ), হ্রিয়াল ইত্যাদি আছে। অনেক পার্বত্য নদীতে প্রচুর মাছ 

পাওয়া যায়। 

এ সব পশুর ব্যবসা চলে না। বাজারে বিক্রয়ের দিক থেকে কয়েকটি 
জৈবিক বনজ উল্লেখযোগ্য-_ 

গালা--এক রকম কীট কোনে! কোনে। গাছে এ জিনিস উৎপাদন করে, 

যেমন-_কুলগাছ, কোসাম গাছ ইত্যাদি । 

রেশম--কোনও কোনও অরণ্যে এর ব্যবসা আছে । 
মধু ও মোম-হ্ন্দরবনের অরণো যখন ফুল ফোটে সেই সময় অনেক 

(লোকে মধু সংগ্রহ করতে অরণ্যে যায়। 

হরিণের শিং) হাতীর দাত, বন্য পশুর হাড় ইত্যাদি। 
বিছ্বুক-_ সুন্দরবনে জোংড়1 বা এক রকম ঝিনুক সংগ্রহ হয়। এ ঝিনুক 

পুড়িয়ে ভাল চুন ( পানে খাবার ) পাওয়। যায়। 

হাতী ধরা-_হিম্টুলয়ের পাদদেশের অরণ্যে ও চট্টগ্রামের অরণ্যে, 
আসামের অরণ্যে, মহীশূরে প্রায়ই খেদা করে হাতী ধরা হয়। 



ভারতের বনজ ৪৭ 

উপসংহার 

বাংলাদেশে সরকারী অরণ্য থেকে ১৯৩৯-৪০ গ্রীষ্টার্ধে যত বন্জ উৎপন্ন 

হয়েছিল, তার তালিক] নীচে দেওয়া হল : 

বাহাছুরী কাঠ__ ১,০৩,৭৫১*০০ কিউবিক ফুট। 

জালানী কাঠ_- ' ১১৭০১৫১১০০০ » 

বাশ-_ ৩৮১৩১৩৫১৪৭৮ সংখ্যা । 

গোমহিষাদির খাছ্য-_ ৩৮,৫৩২ টাকা মূল্যের 

বেত-- ৬,৩০৪ মণ, 

৩,১০১৮৯১ সংখ্যা, এবং 

২৯,৭৮৯ ঝুড়ি 

খড়-_ ২৬,০১১ টাক] মূল্যের 

পিপ্লল-_ ৭৫ টাকা মূল্যের 

গোলপাত।-- ৩৩৬১৪১৮৫১ সংখ্যা 

হাতীর ধ্াত-_ ২৩ সংখ্যা 

মধু- ১০১১৫৭ ম্ণ 

মোম-- ১১১২৫ মণ 

এই সংখ্যা দেখে কিছু বোঝা সহজ নয়। তবে এ কথ! নিঃসন্দেহে বলা 

যায় ষে বাংলাদেশের প্রয়োজনের তুলনায় বনজ উৎপন্ন বিশ ভাগের এক 

ভাগও নয়॥ 

খনিজ ও বনজের মধ্যে এক প্রতেদ হচ্ছে যে, খনিজের নৃতন সৃষ্টি মানুষের 

সাধ্যায়ত্ত নয়। কিস্ত অরণ্যের স্যষ্টি সময়সাপেক্ষ হলেও মানুষের অসাধ্য 
নয়। মধ্য-বাংলায় অনেক স্থলে অরণ্য নান! কারণে প্রয়োজন। অপর পক্ষে 

নদিয়াঃ মুশিদাবার্দ, বধধান, গুভৃতি জেলায় লক্ষ লক্ষ বিঘা! জমি পপতিত” 



৪৮ ভারতের বনজ 

ইয়ে আছে। আর হাজার হাজার লোক, শুধু যুদ্ধের সময়ে নয়, হয় অনাহারে 

ও রোগে মরছে অথব৷ বুতৃক্ষ নরকম্কালের মত কোনক্রমে বেচে আছে। এই 

সব জেলায় মধ্যে মধ্যে অরণ্য স্থাপন করলে দেশে নানা রকম কারখানা! ও 

কুটিরশিল্প স্থাপন হতে পারে, কৃষির জমি অনেক বেশী উর্বরা হতে পারে 

আর দেশ পুনরায় স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে। 



/ 

(_ প্র ৪9১০ 
লোক শিক্ষা গ্রন্থমাল। 

বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য লোকশিক্ষা. 
্রন্থমালা বিশ্ববিষ্ঞাসংগ্রহের পরিপূরক বলিয়া বিবেচ্য । 
লোকশিক্ষাগ্রস্থমালার প্রকাশিত পুস্তকে বিষয়বস্তর আলোচন' 
বিশ্ববিষ্ভাসংগ্রহ হইতে বিস্কৃততর হইবে । 

“শিক্ষণীয় বিষয়মাত্রই বাংলাদেশের সর্বসাধারণের মধ্যে 
ব্যা্ধ করে দেওয়া এই ' অধ্যবসায়ের উদ্দেশ্য । তদনুসারে 

ভাষা সরল এবং যথাসম্ভব পরিভাষাবর্জিত হবে এর প্রতি 
লক্ষ্য কর! হয়েছে, অথচ রচনার মধ্যে বিষয়বস্তর টৈন্য থাকবে 
না, সেও আমাদের চিন্তার বিষয় । দুর্গম পথে দুরূহ পদ্ধতির 
অন্গসরণ করে বহু ব্যয়সাধ্য ও সময়সাধ্য শিক্ষার স্থযোগ 
অধিকাংশ লোকের ভাগ্যে ঘটে না, তাই বিদ্যার আলোক 
পড়ে দেশের অতি সংকীর্ণ অংশেই । এমন বিরাট মুঢ়তার 
ভার বহন করে দেশ কখনোই মুক্তির পথে অগ্রসর হতে 
পারে না। 

*বুদ্ধিকে মোহ্মুক্ত ও সতর্ক করবার জন্য প্রধান প্রয়োজন 
বিজ্ঞানচর্ঠার । আমাদের গ্রস্থগ্রকীশকার্ষে তার প্রতি বিশেষ 
দৃ্ি রাখা হয়েছে ।”__লোকশিক্ষণ গ্রস্থমালার ভূমিকা, রবীক্রনাথ 

১, বিশ্বপরিচয় : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক টাকা 
২. প্রাচীন হিন্দুস্থান : শ্রীগ্রমথ চৌধূরী আট আনা 
৩. পূর্থীপরিচয় : 'শ্প্রমথনাথ সেনগুপ্ত বারো আনা 
৪, আহার ও আহা : শ্রীপশুপতি ভট্টাচাধ বারো আনা 
৫. প্রাণতত্ব : শ্রীরথীন্্রনাথ ঠাকুর এক টাকা 
৬, বাংলাসাহিতোর কথা: গ্রীনিতাানন্দ গোম্বামী পাঁচ সিকা 










